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Peter Prevc na krilih vetra v Planici. Foto: Andrej Tarfila
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Letošnja zima je bila dokaj naklonjena 
zimskošportnim centrom. Čeprav se 
je razmeroma pozno začela, je vseeno 
ponudila dovolj zimskih dni za dobro 
poslovanje in zadovoljstvo zaposlenih v 
zimskošportnih centrih. Zima je bila ugo-
dna tudi za vzdrževanje občinskih cest. 
Krajevne skupnosti niso porabile vseh 
sredstev, ki jih namenjamo za celoletno 
vzdrževanje, tako da bodo nekaj denar-
nih sredstev lahko porabile tudi za samo 
vzdrževanje cestišč.
Zimska sezona je bila uspešna tudi za slo-
venske športnike. Med najuspešnejšimi 
je bil tudi Peter Prevc. V Vikersundu je 
dosegel nov svetovni rekord. Prvi na sve-
tu je poletel 250 metrov. Verjetno ga ni 

občana, ki v letošnji sezoni, sploh ob za-
ključku svetovnega pokala v smučarskih 
skokih v Planici, ni navijal za našega ska-
kalnega junaka. V Planici so blesteli prav 
vsi naši tekmovalci in osvojili vse najvišje 
stopničke. Peter je osvojil mali kristalni 
globus za polete in po neugodnem raz-
pletu zasedel drugo mesto v svetovnem 
pokalu z enakim številom točk kot zma-
govalec. Čestitamo!
Na občini smo v zimskem času pripravili 
dokumentacijo in razpise za letošnje pro-
jekte. Za letos je značilno zelo veliko pri-
jav na razpise, tudi po deset in več. Veliko 
število prijav kaže na to, da v gradbeni-
štvu primanjkuje poslov in da je konku-
renca za pridobitev poslov velika.
V zaključni fazi je največji projekt zadnjih 
dveh let, čistilna naprava na Studenem. 
Trenutno poteka poskusno obratovanje 
celotne čistilne naprave, ki se bo zak-
ljučilo konec junija. Dela pri največjem 
projektu letošnjega leta, obnovi javnega 
vodovoda Železniki, so v polnem teku. 
Vsem krajanom, ki ste dali služnosti za 
obnovitvena dela, se zahvaljujemo. Dela 
potekajo na več odsekih: na Jesenov-
cu proti naselju Na Plavžu, od mostu 
za Ovčjo vas proti naselju Racovnik, v 
naselju Trnje in na Rudnem. Projekt je 
sofinanciran s strani države in Evropske 
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Ratitovška obzorja so tiskana v 
2170 izvodih in jih brezplačno pre-
jemajo vsa gospodinjstva v občini 
Železniki.
Na voljo so tudi na spletnih straneh 
občine www.zelezniki.si/obcina/
Uredništvo si pridržuje pravico 
do krajšanja in preoblikovanja 
člankov. 

Ratitovška obzorja so v razvid me-
dijev, ki ga vodi Ministrstvo za kul-
turo RS, vpisana pod zaporedno 
številko 1708.

Prihodnja številka glasila bo 
predvidoma izšla 18. junija 
2015. Članke in oglase spre-
jemamo do vključno petka, 
29. maja 2015.

Članki, ki bodo prispeli po tem da-
tumu, bodo objavljeni v naslednji 
številki.

IZDAJATELJ:

unije in ga moramo zaključiti do konca 
meseca avgusta. Največji poseg načrtuje-
mo na Racovniku, kjer bomo, poleg vodo-
vodnih, položili tudi cevi za kanalizacijo, 
meteorne vode, javno razsvetljavo, drugi 
investitorji pa bodo položili tudi cevi za 
malo hidroelektrarno, elektriko, teleko-
munikacije in optiko.
Ministrstvo za okolje in prostor je v leto-
šnjem letu zagotovilo 1,2 milijona evrov 
za pridobivanje potrebne tehnične doku-
mentacije za zagotovitev poplavne var-
nosti Železnikov. Projektna naloga, ki je 
usklajena in podpisana s strani ministr-
stva za okolje in ministrstva za infrastruk-
turo, obsega vodne ureditve od Alplesa 
do Dolenčevega jezu na Jesenovcu, sku-
paj z obvozno cesto mimo starega dela 
Železnikov. V letošnjem letu naj bi izvedli 
vse potrebno za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.
Tako lahko upamo na ugoden razplet tega 
projekta tudi v naslednjih letih.

Župan občine Železniki 
mag. Anton Luznar

Kontakt:
anton.luznar@obcina.zelezniki.si,
tel: (04) 5000000, Občina Železniki,
mobilni telefon: 040 327 994

DOBRODOŠLA,
POMLAD!

Krasno! Končno so po dolgi zimi pričele 

na plano bosti znanilke pomladi in prav 

užitek je pogledati belo, rumeno ali vijo-

lično popikljana pobočja in vedno bolj 

živo zelene obarvane travnike. Narava 

se prebuja, prav tako človek. Samo da za 

razliko od narave človeku to uspeva vča-

sih bolje, včasih slabše. Včasih nosimo na 

ramenih glave, prepolne informacij,  skrbi 

in razmišljanja o vsem mogočem, tako da 

ne vidimo dlje od lastnega nosu. In prera-

di zgrešimo tisto, del česar smo – del na-

rave. Marsikdo poreče, da na svet gledam 

malce preveč romantično, da se ne zave-

dam realnosti okoli sebe. Brez skrbi, če se 

skušaš v naši majhni državici prebiti kot 

ustvarjalec, do potankosti spoznaš delo-

vanje sistema in se moraš naučiti prenesti 

marsikateri neprijeten udarec. Ampak 

vseeno je dobro znati pogledati čez in za-

čutiti mir, preprostost in lepoto narave, s 

katero smo v naših lepih krajih lepo obda-

ni. Naj vas torej pomlad navdahne, vam 

poživi duha in telo, da jo boste začutili v 

vsaj njeni lepoti.

Nina Drol,
odgovorna urednica

ŽUPANOVE BESEDE UVODNIK

Zahvaljujemo se našemu dolgoletnemu
sodelavcu Antonu Sedeju za požrtvovalno
delo, trud in modre besede, ki jih je
sejal med naše bralce. 

Uredniški odbor Ratitovških obzorij

Zahvaljujemo se našemu dolgoletnemu
sodelavcu Antonu Sedeju za požrtvovalno
delo, trud in modre besede, ki jih je
sejal med naše bralce. 

Uredniški odbor Ratitovških obzorij
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Občinske svetnice in svetniki za glasova-
nje uporabljajo glasovalne naprave.
Na začetku pete redne občinske seje, ki 
je bila 26. marca 2015, je direktorica ob-
činske uprave Jolanda Pintar svetnicam 
in svetnikom predstavila delovanje nove 
glasovalne naprave. Tako po novem pri 
potrjevanju sklepov ne bodo glasovali z 
dvigom rok, ampak bodo uporabljali gla-
sovalne naprave, ki bodo zabeležile nji-
hov glas, po koncu glasovanja pa se bo na 
ekranu izpisalo, koliko glasov je bilo za 
sklep in koliko proti sklepu. Prav tako se s 
pomočjo naprave prijavljajo k razpravlja-
nju. Napravo so prvič uporabili pri potrje-
vanju zapisnika redne in izredne seje. 
Na svoji redni seji se je sestal odbor za 
gospodarstvo, ki je obravnaval odlok o 
javnem redu in miru v občini. Svetniki 
so se z njim seznanili in ga v prvi obrav-
navi tudi potrdili. Poročilo o delovanju 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Bled, Bohinj in Železniki je podal 
vodja, mag. Primož Lah. Inšpektorat de-
luje od februarja lani in je doslej deloval 
predvsem preventivno in opozorilno. Za-
posleni v medobčinskem inšpektoratu so 
se najprej morali  seznaniti z občinskimi 
predpisi in tudi občani smo se privajali 
na prisotnost redarjev. Naloge izvajajo 
samostojno, nekaj pa tudi skupaj s ško-
fjeloškimi policisti. Strošek inšpektorata 
znaša 22.000 evrov, polovico bo v letoš-
njem letu občini država vrnila.
Župan Anton Luznar  je svetnike sez-
nanil s potekom poplavne varnosti. V 

letošnjem letu so zagotovljena sredstva 
za pripravo projektne dokumentacije za 
celotno traso od Alplesa do Dolenčeve-
ga jezu skupaj z obvozno cesto. Denarja 
za izvedbo še ni, vendar ima projekt pri-
oriteto, država se bo z njim prijavila na 
razpis za kohezijska sredstva. Skupaj s 
predstavniki Domela so bili tudi na direk-
toratu za prostor, kjer so se pogovarjali 
o  možnosti gradnje ob Domelu. Čistil-
na naprava v Železnikih je v poskusnem 
obratovanju, za sanacijo plazu Topolje 
je že izbran izvajalec, medtem ko se za 
sanacijo vrtca v Železnikih in igrišča v 
Dolenji vasi ponudbe še analizirajo. Iz-
vaja se tudi obnova javnega vodovoda, ki 
naj bi bila zaključena do konca avgusta. 
Med vprašanji in pobudami je bilo med 
drugim tudi predlagano, da bi se v uredni-
ški odbor Ratitovških obzorij vključil tudi 
kak občinski svetnik, da bi zemljišča pri 
blokih ponudili v odkup lastnikom stano-
vanj v blokih, govorili so tudi o oglasnih 
panojih, možnosti izgradnje toplovoda 
po Racovniku, pripravi proračuna, kate-
gorizaciji cest in še čem.
Veliko besed so namenili tudi februarja 
ukinjeni otroški posvetovalnici, ki naj bi 
se v Železnike po trenutnih zagotovilih 
vrnila z novim šolskim letom. Škofjeloški 
zdravstveni dom in Osnovno zdravstvo 
Gorenjske sta kot vzrok navedla pomanj-
kanje pediatrov in neustreznost prostorov 
za cepljenje. Zdaj se župani občin Že-
lezniki, Žiri in Gorenja vas  - Poljane, kjer 
so bile ukinjene otroške posvetovalnice, 

pogovarjajo s pristojnimi ter čakajo na 
odgovor na to, kakšna so ustrezna cepil-
na mesta. Župani zahtevajo, da pediatrič-
na služba ostane del javnega zdravstva in 
ne koncesijska dejavnost. Vse tri občine 
skupaj lahko zagotovijo namreč samo 0,6 
koncesije za otroškega zdravnika.
Kar nekaj dela so imeli na odboru za 
komunalo, saj so pregledali poročila o 
režijskem obratu, delu Loške komunale 
ter delu drugega koncesionarja za ravna-
nje z odpadki Saubermacher Slovenija. 
Svetniki so poročila potrdili, prav tako 
pa so potrdili cene oskrbe s pitno vodo 
in odvoza odpadkov, ki pa se bistveno ne 
spreminjajo. Nič manj niso imeli dela na 
odboru za družbene dejavnosti, kjer so 
obravnavali poročila o delu uredništva 
Ratitovških obzorij, Javnega zavoda Ra-
titovec ter službe za pomoč na domu. Po 
potrjevanju poročil so soglasno potrdili 
še letne programe za kulturo, šport in 
mladino, na tej podlagi pa bo sredi aprila 
objavljen razpis za sofinanciranje teh de-
javnosti v občini.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je za nadomestnega člana 
v občinskem nadzornem odboru predla-
gala Štefana Bertonclja. V začetku aprila 
bo objavljen tudi poziv za zbiranje predlo-
gov za občinska priznanja. Ob koncu seje 
so potrdili še zaključni račun občine za 
lansko leto, ki ga je pojasnila višja sveto-
valka za proračun in finance Cirila Tušek.

Nataša Habjan

V prejšnji številki glasila smo 
objavili intervju z direktorico 
občinske uprave Jolando Pintar. 
Pomotoma smo pozabili priloži-
ti organigram, ki nazorno pred-
stavlja organiziranost občinske 
uprave, zato ga naknadno obja-
vljamo v tej številki.

Ukrep ukinitve izvajanja preventive v Zdravstvenem 
domu Železniki velja do 1. 9. 2015. Dokončne rešitve še ni.
 
Že julija lani je Občina Železniki prejela obvestilo Zdravstvenega 
doma (ZD) Škofja Loka, s katerim je občino seznanila o težavah 
glede zagotavljanja varnega cepljenja, kadrovski problematiki in 
neustreznosti prostorov. Na sestanku predstavnikov ZD Škofja 
Loka, Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG), Nacionalnega in-
štituta za javno zdravstvo (NIJZ) in županov prizadetih občin, 
ki je potekal 16. 10. 2014 v ZD Škofja Loka, so predstavnice ZD 
poudarile, da ambulante po obeh dolinah niso ustrezno opre-
mljene, da ni zagotovljena varnost ob prenosu cepiv in da so 
otroci v ZD Škofja Loka obravnavani bolj kvalitetno. Predlog 
centralnega cepljenja na enem mestu je na omenjenem sestanku 
podprlo tudi OZG. Predstavnik NIJZ  je zbranim predstavil po-
membnost zagotavljanja hladne verige za cepivo in obljubil, da 
bodo pripravili mnenje, kako to zagotoviti. 
Občina ustreznih odgovorov ni prejela, jih je pa 18. 2. 2015 ZD 
Škofja Loka obvestil, da so zaradi racionalne organizacije dela, 
ki je posledica odsotnosti kadra zaradi bolezni, preventivno am-
bulanto začasno preselili v ZD Škofja Loka. Župan Občine Že-
lezniki je zato sklical ponovni sestanek predstavnikov zdravstva 
in občin. Na sestanku, ki je bil  4. 3. 2014, so tako predstavniki 
ZD ponovno izpostavili kadrovske težave, predstavnik OZG pa 
ponovno poudaril, da po dolinah pogoji za delo niso ustrezni. 

Oglašujte v občinskem glasilu

oglasi@zelezniki.eu

PREVENTIVNI PREGLEDI OTROK IN CEPLJENJA
ZAČASNO LE V ŠKOFJI LOKI

Sklenili so, da začasna ukinitev izvajanja preventive traja do 1. 9. 
2015, da je cepilna mesta v zdravstvenih domovih po obeh dolinah 
treba legalizirati. O tem bodo v ZD Škofja Loka pridobili podatke 
o potrebni opremi cepilnih mest. Župani so NIJZ tudi pisno pozva-
li, naj opredelijo kriterije za izvajanje cepljenja. OZG se je zaveza-
lo, da bo podalo mnenje o možnosti podelitve koncesije za pediatra 
za vse tri občine (Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane) skupaj. 

Katarina Bertoncelj

V ZD Železniki začasno ukinjeni preventivni pregledi otrok in cepljenje. 
Foto: Andrej Tarfila
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ŽELIJO KREPITI SODELOVANJE
Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Z mag. Primožem Lahom, vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Bled, Bohinj in Železniki, smo se pogovarjali o pristojnostih inšpektorjev in 
redarjev, ki nadzor opravljajo tudi na področju Občine Železniki. Sogovornik 
je poudaril, da si želijo dobrega sodelovanja z občani, saj njihov namen ni le 
izvajanje represivnih ukrepov.

Pogovor z mag. Primožem Lahom, vodjo Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki

Najprej razjasnimo, kakšna je sploh razli-
ka med redarstvom in inšpektoratom?
V okviru Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva delujeta inšpektorat in redar-
stvo. Inšpektorat opravlja naloge inšpek-
cijskega nadzorstva nad izvajanjem zako-
nov, občinskih predpisov in drugih aktov 
občin ustanoviteljic s področij občinskih 
cest, turistične takse, odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, 
plovbnega režima, oskrbe s pitno vodo 
oziroma drugih področij na podlagi ob-
činskih in drugih aktov. To pomeni, da 
opravlja nadzor nad izvajanjem državnih 
in občinskih predpisov, s katerimi občine 
ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne 
pristojnosti in zadeve iz prenesene pri-
stojnosti z države na občino. 

Kaj nadzoruje občinski inšpektor?
Občinski inšpektor neposredno opravlja 
inšpekcijsko nadzorstvo kot uradna ose-
ba s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi, v skladu z zakonom, s katerim 
je urejen inšpekcijski nadzor. Prav tako 
je njegova naloga spremljati, analizirati 
in podajati predloge za izboljšanje stanja 
na področjih, ki jih nadzira, sodelovanje 
pri pripravi strokovnih podlag ter pripravi 
odlokov ter opravljanje drugih upravnih  
in strokovnih nalog s svojega delovnega 
področja. Če občinski inšpektor pri svo-
jem delu naleti na zadeve, ki ne spadajo 
v njegovo pristojnost, v zvezi z odkritimi 
nepravilnostmi obvešča druge pristojne 
državne inšpekcijske službe, kot so npr. 
gradbena, kmetijska, okoljska ipd. 

Prosim, naštejte nam še pristojnosti občin-
skih redarjev.
Občinski redarji so na podlagi zakona o 
občinskem redarstvu pristojni za izvaja-
nje nalog, ki jim jih nalagajo zakoni in 
občinski predpisi. Med njihove naloge 
spada skrb za javno varnost in javni red 

na območju občine, saj nadzorujejo va-
ren in neoviran cestni promet v naseljih 
ter na občinskih cestah izven naselij, 
varujejo ceste in okolje v naseljih ter na 
občinskih cestah izven naselij, skrbijo za 
varnost na občinskih javnih poteh, rekre-
acijskih in drugih javnih površinah ter 
varujejo javno premoženje, naravno in 
kulturno dediščino. Občinski redar ima 
pri opravljanju nalog pooblastilo izreči 
opozorilo, izreči ustno odredbo, ugoto-
viti istovetnosti osebe, izvesti varnostni 
pregled osebe, opraviti zaseg predmetov, 
zadržati storilca prekrška in kaznivega 
dejanja, uporabiti fizično silo, sredstva 
za vklepanje in vezanje ter plinski raz-
pršilec. Prav tako so redarji pristojni za 
spremljanje, analiziranje in podajanje 
predlogov za izboljšanje stanja na pod-
ročjih, ki jih nadzirajo ter opravljanje 
drugih upravnih in strokovnih nalog s 
svojega delovnega področja.

Naštejte konkretne primere, kje lahko re-
darji "ujamejo" voznike?
Občinski redarji na cestah v naselju, na 
občinskih cestah zunaj naselja in neka-
tegoriziranih cestah zunaj naselja, ki se 
uporabljajo za javni cestni promet, ure-
jajo promet in izvajajo ukrepe, določene 
v 15. členu Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 82/2013, s 
spremembami). Najpogosteje nadzirajo 
ustavljanje in parkiranje vozil, upora-
bo varnostnega pasu in zaščitne čelade, 
prepoved uporabe naprav ali opreme, ki 
zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vo-
zila in hitrost s samodejnimi napravami 
in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Ali nadzorujejo tudi ostale kršitve, ki 
ogrožajo varnost cestnega prometa, npr. 
nepravilno postavljene ograje, onesnaženo 
vozišče ipd.?

Po Zakonu o cestah (Uradni list RS št. 
109/2010, s spremembami; ZCes-1) je 
občinsko redarstvo pristojno za izvajanje 
nadzora nad določbami, navedenimi v 
106. členu, med drugim v primerih one-
snaženja vozišča z zemljo ali blatom ali 
drugim posipnim materialom, z oljem, 
drugimi mazili ali drugimi snovmi, s či-
mer se ogroža varna uporaba javne ceste, 
nedovoljene postavitve ograj, stebričkov, 
drevja ali drugih visokih nasadov, name-
ščanja ali odlaganja materiala ali pred-
metov na javni cesti, preseganja največje 
dovoljene osne obremenitve in največje 
dovoljene mase vozil na javnih cestah, iz-
rednega prevoza po javni cesti v nasprotju 
z zakonom in neprimerne označitve vozil 
za izredne prevoze, izvajanja ali opus-
titve kakršnih koli del na javni cesti, na 
zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, 
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, 
ovirala ali zmanjšala varnost prometa na 
njej, sme odrediti odstranitev predmetov, 
objektov, drugih naprav ali ovir s ceste, če 
slepijo udeležence v prometu, zmanjšuje-
jo preglednost ceste, zmanjšujejo vidnost 
prometne signalizacije ali prometne opre-
me na cesti, zavajajo udeležence v prome-
tu, ovirajo udeležence.

Se je mogoče na občinskega redarja obr-
niti tudi ob kršitvah javnega reda in miru?
Občinski redar lahko ukrepa tudi v okviru 
pristojnosti po Zakonu o varstvu javnega 
reda in miru (Uradni list RS št. 70/2006; 
ZJRM-1) v primerih nedostojnega vede-
nja, s katerim se povzroči vznemirjenje, 
razburjenje ali ogrožanje posameznika ali 
skupine, ali v primeru žalitve in škodova-
nja ugledu posameznika, skupine ali ura-
dne osebe pri uradnem poslovanju, bera-
čenja na javnem kraju na vsiljiv ali žaljiv 
način, uporabe nevarnih predmetov, kot 
je acetilen, t. j. karbid, ali druge plinske 
zmesi za pokanje in s tem povzroči vzne-
mirjenje ali občutek ogroženosti, poško-
dovanja uradnega napisa, oznake ali od-
ločbe, vandalizma, pisanja po objektih 
(grafitiranje), nedovoljenega kampiranja 
na javnem kraju, ki za to ni določen, šču-
vanja živali, s katerim pri posamezniku 
povzroči občutek strahu ali ogroženosti.

Katera področja še nadzorujete?
Občinski redar lahko lastnika oziroma 
skrbnika psa po Zakonu o zaščiti živali 
oglobi v višini 200 evrov v primeru, če 
na javnem mestu ne zagotovi fizičnega 
varstva tako da je pes na povodcu. 
Občinski redarji nadzirajo tudi spoštova-
nje občinskih odlokov.

Katere so sankcije, ki jih izrekajo občinski 
redarji?
Kadar občinski redar pri opravljanju svo-
jih nalog osebno zazna prekršek, lahko 
kršitelju za storjeni prekršek izda plačilni 
nalog,  ga namesto sankcije opozori, če 
je storjeni prekršek neznatnega pomena 
in če občinski redar oceni, da je glede na 
pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. 

Katere so najpogostejše kršitve, ki ste jih 
odkrili? 
Najpogostejše kršitve, ki jih je evidentira-
lo občinsko redarstvo, so bile nepravilno 
parkiranje, neuporaba varnostnega pasu 
in uporaba telefona med vožnjo. Za nave-
dene prekrške so bili zoper kršitelje uve-
deni prekrškovni postopki.  

Morda obstajajo predpisi, ki jih občani kr-
šijo zato, ker predpisov sploh ne poznajo? 
Kakšen je odziv občanov na vaše delo?
Občani praviloma poznajo predpise. Red-
ko se zgodi, da se kršitelji izgovarjajo na 
neizobraženost in nepoznavanje prava, 
saj nepoznavanje prava škoduje. V splo-
šnem je mogoče zaključiti, da se predpisi 
v občini spoštujejo. Odzivi občanov na 
delo medobčinskega inšpektorata in re-
darstva so večinoma pozitivni, res pa je, 
da je bila v letu 2014 poudarjena ne-re-
presivna vloga organa.  

Kako funkcionira skupni inšpektorat v treh 
tako različnih občinah? Koliko ste prisotni 
na področju naše občine?

Foto: Andrej Tarfila

JAVNI RAZPISI,
OBJAVE IN POROČILA

OBČINE ŽELEZNIKI

RAZPIS ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE ŽELEZNIKI V LETU 2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH
DEJAVNOSTI V OBČINI ŽELEZNIKI ZA LETO 2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNIH MLADINSKIH
PROGRAMOV (DEJAVNOSTI) IN MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI ŽELEZNIKI ZA LETO 2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH
IN INVALIDSKIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRENOVE STAVBNE
DEDIŠČINE V OBČINI ŽELEZNIKI ZA LETO 2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNE STAVBNE
DEDIŠČINE V OBČINI ŽELEZNIKI ZA LETO 2015
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KAZALO

Priključitev Občine Železniki predstavlja 
velik izziv. Bistveno se je povečalo obmo-
čje nadzora in število nalog, ob tem, da je 
kadrovska sestava organa ostala nespreme-
njena. Prisotnost na območju vaše občine 
zagotavljamo v povprečju trikrat tedensko, 
se pa glede na naloge spreminja čas priso-
tnosti in  število angažiranih kadrov. 

Kakšne so vaše prioritete za leto 2015? 
V letu 2015 načrtujemo, da se bosta pove-
čala obseg in področje nadzora, s preven-
tivnimi aktivnostmi  se bo krepilo sodelo-
vanje z lokalno skupnostjo. V ta namen 
ponovno poudarjamo, da se lahko obča-
ni, ki v svojem okolju zaznajo določeno 
težavo s področja dela organa, na medob-

činski inšpektorat in redarstvo obrnejo s 
prijavo kršitve ali s pobudo za ukrepanje 
osebno, preko pošte, elektronske pošte in 
po telefonu. Zavedamo se, da vseh težav 
zaradi najrazličnejših dejavnikov ni mož-
no odpraviti takoj, vendar delujemo v 
smeri, da so pobude in težave  razrešene 
v najkrajšem možnem času. Pričakujemo 
uspešno sodelovanje z občino. Predvsem 
si želimo dobrega sodelovanja z občani, 
saj naša naloga ni zgolj in samo izvajanje 
represivnih ukrepov, ampak dajemo ve-
lik poudarek preventivi in preprečevanju 
problemov, še preden ti nastanejo, saj jih 
je kasneje veliko težje odpravljati.

Katarina Bertoncelj
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Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj občine Železniki 
(Uradni list RS, št. 87/2012) in na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja objavlja župan občine Železniki

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje pobud za podelitev priznanj 
občine Železniki v letu 2015

Priznanja in nagrade občine Železniki so:
1. naziv častni občan,
2. plaketa občine,
3. priznanja občine: 
   a) priznanje občine za izjemne dosežke,
   b) priznanje za življenjsko delo prostovoljcev,
   c) priznanje za aktivno delovanje društev.  

NAZIV ČASTNI OBČAN podeljuje občinski svet občanom ob-
čine Železniki, državljanom Republike Slovenije ali tujim drža-
vljanom za:
• posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture,
• izjemno delovanje, stvaritve in dosežke na področju družbene-

ga življenja in dela,
• plodno življenjsko delo,
• druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno pri-

speval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine Železniki 
doma ali v tujini.

Podeli se največ en naziv častnega občana letno.
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva ča-
stnega občana občine Železniki.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni občan.

PLAKETO OBČINE podeljuje občinski svet posameznikom, 
podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam ali 
skupnostim:
• za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbe-

nih dejavnosti in gospodarstva,
• za dosežke trajnega pomena,
• ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
• ob življenjskem ali delovnem jubileju,
• ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki 

prispevajo k razvoju in ugledu občine Železniki.
Podelita se največ dve plaketi letno.
Plaketo občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete 
občine Železniki.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev plakete.

PRIZNANJA OBČINE 
a)  Priznanje občine za izjemne dosežke se podeli posamezni-

kom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizaci-
jam ali skupnostim za enkratne izjemne dosežke v zadnjem 
letu, kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo oz. aktivno-
sti na posameznih področjih delovanja ter dejanja, ki se odra-
žajo v humanitarnem odnosu do soljudi.

b)  Priznanje za življenjsko delo prostovoljcev se podeli za ži-

vljenjsko delo prostovoljcev, s poudarkom na neopaženih, 
manj izpostavljenih osebah.

c)  Priznanje za aktivno delovanje društev se podeli aktivnim dru-
štvom za okrogle obletnice delovanja.

Podelijo se največ tri priznanja letno, s tem da se priznanja za 
aktivno delovanje društev ne štejejo v to kvoto.
Priznanje občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev priznanja.

Pobudniki za podelitev priznanj občine Železniki so lahko občani, 
skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in 
druge organizacije in skupnosti.
Pobude za podelitev priznanj in nagrad občine Železniki morajo vsebo-
vati podatke o kandidatih (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe 
in naslov), predlog za vrsto občinskega priznanja in pisno utemeljitev. 
Pobudniki morajo pobudi priložiti pisno soglasje kandidata, da se stri-
nja s kandidaturo in da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov.

Upoštevane bodo vse pobude s pisno utemeljitvijo, ki bodo predlo-
žene najkasneje do vključno ponedeljka, 4. maja 2015 do 15.00 
ure na naslov: Občina Železniki, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Češnjica 48, 4228 Železniki, v zaprti ovojni-
ci s pripisom "NE ODPIRAJ - PRIZNANJA OBČINE".

Železniki, 1. 4. 2015
Št.: 094-1/2015-001

Župan Občine Železniki:
Mag. Anton Luznar

OBČINA ŽELEZNIKI
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

• Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti,

• letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Občine Že-
lezniki za leto 2015,

• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Železniki: www.zelezniki.si.
Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v spre-
jemni pisarni Občine Železniki. 

9. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z izjavo,
• vsebinsko obrazložitev dela skupine oz. dogodka,
• finančno konstrukcijo dela skupine oz. dogodka,
• kopijo zaključnega računa za leto 2014, oddanega na Ajpes; to 

dokazilo pridobi Občina Železniki,
• odločbo o vpisu v register društev pri upravni enoti; to dokazi-

lo pridobi Občina Železniki.

10. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo 
na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 18. 
5. 2015, oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot 
priporočena pošiljka.
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, 
biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana ter mora vsebova-
ti vse zahtevane priloge.
Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani ovitka mora biti izpisano:
''NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 
2015!''.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa.

11. Postopek obravnavanja prijav
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih 
razpisov na področju družbenih dejavnosti. Prijave, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba ali prijave, ki ne bodo pravočasne, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila strokovni 
pregled prispelih prijav, ki jih bo ocenila na podlagi Meril in 
kriterijev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti, pripravila predlog višine sofinanciranja in ga predložila 
občinski upravi, ki bo sprejela sklep o dodelitvi sredstev.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih de-
javnosti bo prispele prijave odprla dne 20. 5. 2015.

13. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini 
Logar na Občini Železniki, telefon: 04/500 00 15.

14. Obveščanje o izboru
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 31. 7. 
2015.
Z izvajalci programov bo občina sklenila pogodbo o sofinancira-
nju programov za leto 2015.

vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne progra-
me,

•drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne 
dejavnosti niso zajeta v vrednosti kulturnih programov.

3. Pogoji javnega razpisa
Vloge na javni razpis lahko predložijo izvajalci programov na 
področju kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež na območju občine Železniki,
•so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim do-

sedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na 
področju kulture,

• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo 
dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
• občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o reali-

zaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, 
regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter 
načrt aktivnosti za prihodnje leto,

• s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo 
s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za 
sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu 
Občine Železniki v tekočem letu.

Namenska sredstva iz navedenega programa se razdelijo in pora-
bijo v celoti za planirane namene. Sredstva nerealiziranih aktiv-
nosti se ne morejo prenašati in ostanejo neporabljena.
Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije.

4. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje 
javnega razpisa. Komisija za izvedbo javnih razpisov na podro-
čju družbenih dejavnosti bo ustreznost vloge preverjala iz podat-
kov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah 
in drugem priloženem materialu.

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 22.539,00 evrov. 
Glede na posamezne vsebine programov so določeni naslednji 
zneski:
1. dejavnosti zborov, inštrumentalnih, folklornih in plesnih sku-

pin: 7.190,00 evrov, 
2. dramske, gledališke skupine: 2.502,00 evrov, 
3. kulturna društva – projekti, prireditve, proslave, kulturni veče-

ri, predavanja, delavnice: 5.635,00 evrov,
4. likovna, fotografska, video in filmska dejavnost:
 1.307,00 evrov, 
5. literarna dela: 5.409,00 evrov, 
6. dodatne točke: 496,00 evrov. 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

7. Rok za prijavo na javni razpis je 18. 5. 2015.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubitelj-
skih kulturnih dejavnostih, ki se sofinancirajo iz proračuna Ob-
čine Železniki (Uradni list RS, št. 9/2010 in 7/2011) in Letnega 
programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Občine Železniki za 
leto 2015 (sprejet na 5. redni seji občinskega sveta Občine Že-
lezniki dne 26. 3. 2015) župan Občine Železniki objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v občini Železniki za leto 2015

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:
•dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, sku-

pin ter posameznikov,
•kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano tudi kulturno dejavnost,
•izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejav-

nosti,
•sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in sre-

čanjih v tujini,
•kulturne prireditve in akcije,
•kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – 
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15. Podpis pogodbe
V primeru, da izvajalec ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v osmih 
dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju 
programov ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se 
bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.  

Št.: 626-1/2015-001
   
Župan Občine Železniki:
Mag. Anton Luznar

• kopijo zaključnega računa za leto 2014, oddanega na Ajpes; to 
dokazilo pridobi Občina Železniki,

• odločbo o vpisu v register društev pri upravni enoti; to dokazi-
lo pridobi Občina Železniki.

Vlagatelj lahko vloži samo eno prijavo za mladinski letni pro-
gram in eno prijavo za posamezne (največ tri) mladinske pro-
jekte. Vlagatelj, ki kandidira na razpisu s posameznimi projekti, 
predloži za vse projekte skupno (eno) prijavo na javni razpis.
S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s 
področja mladinskih dejavnosti lahko posamezni izvajalci kan-
didirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem 
razpisu Občine Železniki v tekočem letu.

10. Rok za oddajo in način oddaje prijav
Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na na-
slov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 18. 5. 2015, oz. 
morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, 
biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana ter mora vsebova-
ti vse zahtevane priloge.
Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani ovitka mora biti izpisano:
"NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MLADIN-
SKE PROGRAME 2015!"
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa.

11. Postopek obravnavanja prijav
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih raz-
pisov na področju družbenih dejavnosti. Prijave, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba ali prijave, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila strokovni pregled prispe-
lih prijav, ki jih bo ocenila na podlagi Meril za izbor in vrednotenje 
mladinskih programov, pripravila predlog višine sofinanciranja in ga 
predložila občinski upravi, ki bo sprejela sklep o dodelitvi sredstev.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih de-
javnosti bo prispele prijave odprla dne 20. 5. 2015.

13. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini 
Logar na Občini Železniki, telefon: 04/500 00 15.

14. Obveščanje o izboru
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 31. 7. 2015.
Z izvajalci programov bo občina sklenila pogodbo o sofinancira-
nju programov za leto 2015.

15. Podpis pogodbe
V primeru, da izvajalec programa v osmih dneh od prejema po-
ziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju programov ne bo vrnil 
podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.  

Št.: 606-1/2015-001

Župan Občine Železniki:
Mag. Anton Luznar

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov mladin-
skih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železni-
ki (Ur.l.RS, št. 68/2004, 9/2006, 21/2007, 25/2014) in Letnega 
programa mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2015 
(sprejet na 5. redni seji občinskega sveta Občine Železniki dne 
26. 3. 2015), župan Občine Železniki objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje izvajalcev letnih mladinskih progra-
mov (dejavnosti) in mladinskih projektov v letu 2015

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovitih letnih mladin-
skih programov (dejavnosti) in posameznih mladinskih projektov, 
ki jih izvajajo nevladne in neprofitne organizacije v občini Železniki.
Občina Železniki bo izbranim vlagateljem sofinancirala: 
letni mladinski program (dejavnosti) in mladinske projekte (naj-
več tri) z naslednjih področij: 
•projektne organizacije,
•aktualnih mladinskih iniciativ,
•neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo, 
•prostovoljnega mladinskega dela, 
•mednarodnega mladinskega dela,
•mobilnosti mladih,
•raziskovalnega dela mladih,
•zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj.

3. Pogoji javnega razpisa
Za letni mladinski program in posamezne mladinske projekte 
lahko kandidira:
• nevladna organizacija, ki je prostovoljna in neprofitna ter re-

gistrirana kot pravna oseba s sedežem v občini Železniki, ozi-
roma pravna oseba, registrirana v RS in katere krajevna enota 
deluje na področju občine Železniki,

• mladinski svet s sedežem v občini Železniki, ki je registriran po 
Zakonu o mladinskih svetih in se ukvarja z mladimi na podro-
čju občine Železniki,

• nevladna organizacija s sedežem v občini Železniki, ki opravlja 
dejavnost mladinskega centra,

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije. Iz statuta oziroma splošnih pravil 
delovanja mora izhajati, da se organizacija ukvarja z mladinskim 
delom. Kandidat mora izpolnjevati tudi splošne pogoje ter doda-
tne pogoje, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi vlagatelji letnih 

mladinskih programov (dejavnosti) in posameznih mladinskih 
projektov, ki se prijavljajo na razpis:
• vlagatelj letnih mladinskih programov (dejavnosti) in posame-

znih mladinskih projektov izpolnjuje splošne pogoje, če ima 
organizacija 85 % članstva, mlajšega od 29 let (ne velja za mla-
dinski svet in mladinski center),

• vlagatelj mora imeti najmanj 25 članov/članic (ne velja za mla-
dinski svet, mladinski center in JZR) v starosti od 6. do 29. leta 
(ne velja za mladinski svet, mladinski center in JZR),

• prijavljeni program (dejavnost) oz. projekti morajo ustrezati predme-
tu razpisa in so namenjeni predvsem mladim v starosti od 6 do 29 let,

• vlagatelj mora za izvajanje programa ali projektov zagotoviti 
najmanj 30 %-ni delež sofinanciranja iz drugih virov, 

• vlagatelj mora imeti izdelano okvirno finančno konstrukcijo, iz kate-
re so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta,

• vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem 
razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Ob-
čine Železniki),

• s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo 
s področja mladinskih dejavnosti lahko posamezni izvajalci 
kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem 
javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu.

4. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje 
javnega razpisa. Komisija za izvedbo javnih razpisov na podro-
čju družbenih dejavnosti bo ustreznost vloge preverjala iz podat-
kov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah 
in drugem priloženem materialu.

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 10.963,00 evrov.
Glede na posamezne vsebine programov so določeni naslednji 
zneski:
• program dela letnih mladinskih dejavnosti (kontinuirano delo) 

6.578,00 evrov
• letni projekti na področju mladinskih dejavnosti (enkratni pro-

jekti) 4.385,00 evrov

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

7. Rok za prijavo na javni razpis je 18. 5. 2015.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov mladinskih  

dejavnosti,
• Letni program mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2015,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Železniki: www.zelezniki.si.
Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v spre-
jemni pisarni Občine Železniki. 

9. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z izjavo,
• seznam članov, iz katerega je razvidno, da je vsaj 25 članov v starosti 

od 6 do 29 let (ne velja za mladinski svet, mladinski center in JZR),

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki 
(Uradni list RS, št. 27/2012 in 22/2013) in Letnega programa 
športa občine Železniki za leto 2014 (sprejet na 24. redni seji ob-
činskega sveta Občine Železniki dne 3. 4. 2014) župan Občine 
Železniki objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov športa
v občini Železniki za leto 2015

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Športne vsebine, ki so predmet sofinanciranja:
1.  Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovolj-

no ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa

2.  Športna rekreacija 
3.  Kakovostni šport 
4.  Vrhunski šport
5.  Šport invalidov
6.  Športni objekti
7.  Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu 
8.  Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske špor-

tne prireditve 
9.  Delovanje društev
10.  Organizacija občinskih prvenstev

3. Upravičenci in pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci športnih programov:
–  športna društva, 
–  zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna 

območja oziroma športne panoge, 
–  zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, 

ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravlja-
nje dejavnosti na področju športa, 

–  vrtci in osnovne šole, 
–  ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu 

in so splošno koristne in neprofitne,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide. 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
– da so najmanj devet mesecev registrirani s sedežem v občini 

Železniki v skladu z veljavno zakonodajo in izvajajo programe, 
namenjene občanom občine Železniki, 

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktiv-
nosti. 

Prijavitelj se mora na razpis prijaviti z vsaj enim programom, da 
se ga uvrsti tudi v točkovanje za delovanje društev. V nasprotnem 
primeru se mu vloga zavrne.

Vlagatelju, ki v prejšnjem letu ni oddal zaključnega poročila ali 
ni v celoti izpolnil prijavljenega programa, se odvzamejo točke 
oz. sredstva:
- če ne odda poročila: naslednje leto se mu prizna samo 50 % 

točk,
- če dve leti zapored ne odda poročila, tretje leto ne sme več kan-

didirati na razpisu – zavrne se mu vloga (ne pripada nič točk),
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- če ne počrpa vseh sredstev, se mu za vrednost nepočrpanega 
zneska (procentualno) naslednje leto zmanjšajo.

Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju letnega programa športa.
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim vsebinam, 
lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem raz-
pisu. 
Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko s svojimi programi za 
občinska proračunska sredstva kandidirajo za posamezne vsebi-
ne le enkrat letno. 
V primeru, da se za izvajanje določenega programa oz. vsebi-
ne letnega programa športa na javni razpis ne prijavi noben 
kandidat ali da vsebine niso izvedene, sredstva ostanejo ne-
porabljena in se ne morejo prenašati na druge programe oz. 
vsebine. 

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije.

4. Uporaba kriterijev
Višina sofinanciranja se bo določila na podlagi Meril za vredno-
tenje športa v občini Železniki, ki so sestavni del Pravilnika o 
sofinanciranju športa v občini Železniki, in Letnega programa 
športa občine Železniki za leto 2014.

5.  Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vseh
 vsebin programov športa je 73.609,00 evrov. 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

7. Rok za prijavo na javni razpis je 18. 5. 2015.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Železniki,
• Letni program športa občine Železniki za leto 2015,
• prijavni obrazci,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Železniki: www.zelezniki.si.
Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v spre-
jemni pisarni Občine Železniki. 

9. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen prijavni obrazec z izjavo,
- izpolnjene obrazce glede na poglavja iz programa športa (za 

vsako poglavje je svoj obrazec),
- seznam članov – dokazilo o urejeni članski evidenci,
- dodatne priloge glede na zahteve posameznega poglavja oz. 

vsebine športa (dokazila o usposobljenosti strokovnega kadra, 
seznam registriranih tekmovalcev, seznam udeležencev….),

- kopijo zaključnega računa za leto 2014, oddanega na Ajpes; to 
dokazilo pridobi Občina Železniki,

  1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 10,0% 7.360,90 €

  1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

  1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

  1.5. Interesna športna vzgoja mladine

  1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

  1.8. Interesna športna dejavnost študentov

  2. Športna rekreacija

  5. Šport invalidov

  1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

  1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

  3. Kakovostni šport

  4. Vrhunski šport 

  6. Športni objekti 15,0% 11.041,35 €

  7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2,0%  1.472,18 €

  8 Velike mednarodne, državne prireditve 5,0% 3.680,45 €

  9. Delovanje društev 5,0% 3.680,45 €

10. Organizacija občinskih prvenstev 2,0% 1.472,18 €

Skupaj 100,0% 73.609,00 €

Glede na posamezne vsebine programov so določeni naslednji zneski:

- odločbo o vpisu v register društev pri upravni enoti; to dokazi-
lo pridobi Občina Železniki.

10. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijave se oddajo v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na na-
slov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 18. 5. 
2015, oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot pri-
poročena pošiljka.
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, 
na ustreznih mestih podpisana in žigosana ter vsebovati vse zah-
tevane priloge.
Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani ovitka mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ – PRI-
JAVA NA JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT 2015!".
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa.

11. Postopek obravnavanja prijav
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih 
razpisov na področju družbenih dejavnosti. Prijave, ki jih ne 
bo vložila upravičena oseba, ali prijave, ki ne bodo pravočasne, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila 
strokovni pregled prispelih prijav, ki jih bo ocenila na podlagi 
Meril za vrednotenje športa v občini Železniki, ki so sestavni del 
Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki, pripravila 
predlog višine sofinanciranja in ga predložila občinski upravi, ki 
bo sprejela sklep o izbiri izvajalcev.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih de-
javnosti bo prispele prijave odprla dne 20. 5. 2015.

13. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini 
Železniki pri Martini Logar na  tel. št.: 04/500 00 15.

14. Obveščanje o izboru
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni do 31. 7. 
2015.
Z izvajalci programov bo občina sklenila pogodbo o sofinancira-
nju programov za leto 2015.

15. Podpis pogodbe
V primeru, da izvajalec programa športa v osmih dneh od preje-
ma poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju programov špor-
ta ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.   

Št.: 672-2/2015-001
   
Župan Občine Železniki:
Mag. Anton Luznar

2014 - LETNI PROGRAM ŠPORTA
Delež Vrednost v evrih

skupna vrednost: 73.609,00 evrov

1.472,18 €2,0%

59,0% 43.429,31 €

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih 
in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Obči-
ne Železniki (Ur.l.RS, št. 133/2003 in 42/2007), župan Občine 
Železniki objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in inva-
lidskih dejavnosti za leto 2015

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Sofinanciranje programov na področju humanitarnih in inva-
lidskih dejavnosti, ki so lokalnega pomena. To so programi, ki 
obsegajo:
- posebne socialne programe, ki prispevajo k realizaciji pravic 

človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
- programe socializacije članov,
- rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane 

(terapevtske skupine),
- programe pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organi-

zacija tematskih delavnic in podobno),
- programe samopomoči, namenjene odpravljanju stisk in težav 

posameznikov,
- druge programe, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja,
- programe, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje 

socialnih stisk in težav občanov.

3. Pogoji javnega razpisa
Vloge na javni razpis lahko predložijo izvajalci programov, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:
- da izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno 

ogrožene posameznike na območju občine Železniki,
- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in 

izhajajo iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v interesu 
Občine Železniki,

- program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, 
ki vključuje vse prihodke in odhodke programa,

- da se iste dejavnosti ne izvajajo v okviru javne službe,
- da so pravočasno posredovali finančno ovrednotena poročila 

o izvedbi programov, če so prejeli sredstva za preteklo koledar-
sko obdobje.

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije.

4. Uporaba kriterijev
- vpliv invalidnosti na socialni položaj posameznika in njegove 

družine, katera se kaže v potrebah po posameznih socialnih 
programih in storitvah,

- zagotavljanje programov izključno samo za uporabnike s stal-
nim prebivališčem v občini Železniki,

- število uporabnikov programa,
- program se izvaja na principu samopomoči in samoorganizaci-

je uporabnikov,
- vključenost prostovoljcev v program.

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 8.574,00 evrov.
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6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

7. Rok za prijavo na javni razpis je 18. 5. 2015.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalid-

skih organizacij,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Železniki: www.zelezniki.si.
Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v spre-
jemni pisarni Občine Železniki. 

9. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen prijavni obrazec z izjavo,
- vsebinsko obrazložitev programa,
- finančno konstrukcijo programa,
- kopijo zaključnega računa za leto 2013, oddanega na Ajpes; to 

dokazilo pridobi Občina Železniki,
- odločbo o vpisu v register društev pri upravni enoti; to dokazi-

lo pridobi Občina Železniki.

10. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo 
na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 18. 
5. 2015, oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot 
priporočena pošiljka.
Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani ovitka mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA HUMANI-
TARNE PROGRAME 2015!«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Oddaja prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa.

11. Postopek obravnavanja prijav
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih 
razpisov na področju družbenih dejavnosti. Prijave, ki jih ne 
bo vložila upravičena oseba ali prijave, ki ne bodo pravočasne, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila 
strokovni pregled prispelih prijav, ki jih bo ocenila na podla-
gi meril in kriterijev iz Pravilnika za vrednotenje programov 
humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Železniki, pripravila predlog višine sofinan-
ciranja in ga predložila občinski upravi, ki bo sprejela sklep o 
dodelitvi sredstev. 

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih de-
javnosti bo prispele prijave odprla dne 20. 5. 2015.

13. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini 
Logar na Občini Železniki, telefon: 04/500 00 15.

14. Obveščanje o izboru
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 31. 7. 
2015.
Z izvajalci programov bo Občina sklenila pogodbo o sofinancira-
nju programov za leto 2015.

15. Podpis pogodbe
V primeru, da izvajalec humanitarnega programa v osmih dneh 
od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju progra-
mov ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo šte-
lo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.   

Št.: 672-1/2014-001
   
Župan Občine Železniki:
Mag. Anton Luznar

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne dedišči-
ne v občini Železniki (Ur.l.RS, št. 24/2002 in 42/2007) župan 
Občine Železniki objavlja

JAVNI RAZPIS  
za sofinanciranje prenove stavbne dediščine
v občini Železniki za leto 2015

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
 
2. Predmet javnega razpisa 
Sofinanciranje nadstandardnih del pri individualni prenovi stav-
bne dediščine v občini Železniki kot podpora pri ohranjanju 
stavbnega izročila. 
Gre za sofinanciranje prenov zunanjosti (fasade in strehe) in 
konstrukcij objektov, vezanih na zunanjost, notranjosti pa samo 
v primeru, kadar so prostori, ki se prenavljajo, javno dostopni ali 
pa v posebnem javnem interesu.

3. Pogoji javnega razpisa
- Za sredstva lahko kandidirajo lastniki stavbne dediščine v obči-

ni Železniki. 
- Objekt, katerega prenavljajo, mora biti vpisan v register kultur-

ne dediščine.
- Prioriteto bodo imeli objekti, ki so z odlokom razglašeni za 

kulturni spomenik.
- Prosilec mora imeti v skladu z gradbeno zakonodajo in predpi-

si ustrezno gradbeno dovoljenje. Za dela, ki ne zapadejo grad-
beni zakonodaji (npr. restavriranje stenskih slik), ni potrebno 
prilagati upravnih dovoljenj.

- Dela morajo biti opravljena po konservatorskih pogojih Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana, 
restavratorska dela pa po konservatorsko-restavratorskem pro-
gramu iste OE ali Restavratorskega centra ZVKDS.

- Izplačila sredstev se bodo realizirala po opravljenem pregledu 
s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Ljubljana in predstavnika občine, in sicer na žiro račun izvajal-
ca, s katerim bo sklenjena tri-partitna pogodba o sofinancira-
nju prenove.

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije.

4. Uporaba kriterijev
- kategorija spomenika,
- pomen obnove spomenika za lokalno skupnost,
- faza obnove spomenika ali objekta dediščine,
- strokovna ocena o ustreznosti predlaganih posegov. 

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 5.000,00 evrov.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

7. Rok za prijavo na javni razpis je 26. 5. 2015.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v občini 

Železniki,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Železniki: www.zelezniki.si.
Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v spre-
jemni pisarni Občine Železniki. 

9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu (ki 
zajema podatke o prosilcu ter podatke o izvajalcu del) ter vsebo-
vati vse zahtevane priloge:
- uradni predračun izvajalca za leto 2015,
- kulturnovarstveno soglasje za dela, ki jih prijavlja na razpis, 

katero izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana, 

- gradbeno dovoljenje, če je to za vrsto del, ki jih namerava opra-
viti, potrebno.

Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine ali pošljejo 
na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 26. 
5. 2015 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot 
priporočena pošiljka.
Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani ovitka mora biti izpisano:
"NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA PRENOVO 
STAVBNE DEDIŠČINE 2015!".
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prosilca.

Oddaja prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa.

10. Postopek obravnavanja prijav
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo jav-
nega razpisa za sofinanciranje prenove stavbne dediščine 
Občine Železniki. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena 
oseba ali prijave, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila strokovni pregled 
prispelih prijav, ki jih bo ocenila na podlagi meril in kriterijev 
iz Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v 
občini Železniki, pripravila predlog višine sofinanciranja in 
ga predložila občinski upravi, ki bo sprejela sklep o dodelitvi 
sredstev. 

11. Datum odpiranja prijav
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prenove 
stavbne dediščine Občine Železniki bo prispele prijave odprla 
dne 28. 5. 2015.

12. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini 
Logar na Občini Železniki, telefon: 04/500 00 15.

13. Obveščanje o izboru
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 31. 7. 
2015.
Občina Železniki bo z izvajalcem prenove in lastnikom objekta 
podpisala tripartitno pogodbo o sofinanciranju prenove stavbne 
dediščine.

Št.: 622-4/2015-001
   
Župan Občine Železniki:
Mag. Anton Luznar

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Ur.l.RS, št. 77/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 
4/2010, 20/2011, 111/2013) in Zakona o varstvu kulturne de-
diščine (Ur.l.RS, št. 16/2008, 123/2008, 90/2012, 111/2013) 
župan Občine Železniki objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove sakralne stavbne
dediščine v občini Železniki za leto 2015

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
 
2. Predmet javnega razpisa 
Sofinanciranje obnove in vzdrževanja objektov sakralne stavbne 
dediščine v občini Železniki kot podpora pri ohranjanju stavbne-
ga izročila ter preprečevanje njegove ogroženosti.

3. Pogoji javnega razpisa
- Za sredstva lahko kandidirajo pravne osebe, ki so lastniki 

sakralne stavbne dediščine v občini Železniki (cerkve, kapeli-
ce, znamenja).

- Objekt, katerega prenavljajo, mora biti vpisan v register kultur-
ne dediščine.

- Prioriteto bodo imeli objekti, ki so z odlokom razglašeni za 
kulturni spomenik.

- Prosilec mora imeti v skladu z gradbeno zakonodajo in pred-
pisi ustrezno gradbeno dovoljenje. Za dela, ki ne zapadejo 
gradbeni zakonodaji (restavriranje stenskih slik), ni potrebno 
prilagati upravnih dovoljenj.

- Dela morajo biti opravljena po konservatorsko-restavrator-
skem programu Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območ-
na enota Ljubljana.

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije.

4. Uporaba kriterijev
-  kategorija spomenika,
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-  pomen obnove spomenika za lokalno skupnost,
-  faza obnove spomenika ali objekta dediščine,
-  strokovna ocena o ustreznosti predlaganih posegov. 

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 7.000,00 evrov.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

7. Rok za prijavo na javni razpis je 26. 5. 2015.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Železniki: www.zelezniki.si.
Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v spre-
jemni pisarni Občine Železniki. 

9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu ter 
mora vsebovati vse zahtevane priloge:
- potrdilo o registraciji pravne osebe,
- uradni predračun izvajalca za leto 2015,
- kulturnovarstveno soglasje za dela, ki jih prijavlja na razpis, 

katero izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana, 

- gradbeno dovoljenje, če je le-to za vrsto del, ki jih namerava 
opraviti, potrebno.

Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo 
na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 26. 
5. 2015 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot 
priporočena pošiljka.

Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani ovitka mora biti izpisano:
"NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA OBNOVO 
SAKRALNE STAVBNE DEDIŠČINE 2015!".
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prosilca.

Oddaja prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa.

10. Postopek obravnavanja prijav
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javne-
ga razpisa za sofinanciranje prenove stavbne dediščine Občine 
Železniki. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, 
ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
Komisija bo opravila strokovni pregled prispelih vlog, ki jih bo 
ocenila na podlagi meril in kriterijev iz Pravilnika o sofinanci-
ranju prenove stavbne dediščine v občini Železniki, pripravila 
predlog višine sofinanciranja in ga predložila občinski upravi, ki 
bo sprejela sklep o dodelitvi sredstev. 

11. Datum odpiranja prijav
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prenove 
stavbne dediščine bo prispele prijave odprla dne 28. 5. 2015.
 
12. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini 
Logar na Občini Železniki, telefon: 04/500 00 15.

13. Obveščanje o izboru
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 31. 7. 2015.
Občina Železniki bo z lastnikom sakralnega objekta podpisala 
pogodbo o sofinanciranju prenove stavbne dediščine.

Št.: 622-3/2015-001
   
Župan Občine Železniki:
Mag. Anton Luznar

POD RATITOVCEM ZNAMO

Andrej Tarfila je že drugo leto zapored 
osvojil laskavi naslov fotograf leta. 
Tudi letos je namreč ubranil lanski 
naslov, in sicer v izredno močni kon-
kurenci okoli 680 fotografij.
 
Nagrado za fotografa leta podeljuje slo-
venska državna revija za fotografijo – Di-
gitalna kamera. V komisiji so bili Joco 
Žnidaršič, Gorazd Golob, urednik Igor 
Rosina, ki so se za zmagovalca odločili 
soglasno. Tema natečaja so bile lepote 
Slovenije in je bil razdeljen na štiri kate-
gorije po letnih časih. Omeniti je treba še 
dobrodelno noto, saj je bil izkupiček na-
menjen otrokom v stiski. Na zaključnem 
večeru 20. marca v Celju, ki jo je orga-
niziral Lions klub, so namreč na dražbi 
prodali Andrejevo zmagovalno in še 10 
drugih najboljših fotografij, med katerimi 
je bila še ena Andrejeva fotografija. 
S svojimi fotografijami je nekakšen amba-
sador Selške doline, saj na natečaje poši-
lja skoraj izključno fotografije, nastale v 
lokalnem okolju: ''Zmagal sem z zimsko 
nočno fotografijo koče na Ratitovcu ob 
polni luni, obdano z nizko oblačnostjo. 
Na natečajih, tudi svetovnih, vedno pa-
zim, da pošiljam fotografije iz domačega 
okolja. Veliko fotografov hodi po svetu 
na najbolj fotogenične lokacije, da dela 
zmagovalne fotografije. Jaz pa sem večino 
nagrad dobil prav s fotografijami iz Selške 
doline, razen če niso bili določeni drugač-
ni pogoji.'' Takšna zmagovalna fotografija 
pa ne nastane kar tako. Treba se je tudi 
malce potruditi in v neugodnih vremen-
skih razmerah, ki jih drugi raje 'prebivaki-
ramo' pod odejo, oditi na lokacijo, v tem 
primeru na Ratitovec. Andrej pojasni: 
''Fotografija je nastala na Ratitovcu, na 
hribčku nad kočo. To je prigarana fotogra-
fija, da februarja ponoči v snegu in megli s 

ANDREJ TARFILA - FOTOGRAF LETA 2014

Andrej ob zmagovalni fotografiji. Foto: osebni arhiv

popolno bojno fotografsko opremo z dere-
zami lezeš na Ratitovec in potem gori pri 
minus 10 stopinjah in v močnem vetru fo-
tografiraš.'' Pa vendar je bil trud poplačan. 
Ko se Andrej danes ozre na fotografijo, jo 
doživlja kot pozitivno, skoraj pravljično.
Andrej ima sicer že množico fotografskih 
lovorik in pravi: ''Kar nekaj jih je, vendar 
jih ne štejem, sploh ker sem sodeloval na 
raznih natečajih, od manjših do svetovnih, 
z zelo različnimi pogoji in konkurencami, 
tako da težko primerjam''. Zanimalo me 
je, kako nagrade pripomorejo k njegovi 
prepoznavnosti: ''Videti je, da pripomore-
jo k prepoznavnosti, ker me kdaj kakšen 
čisto tuj človek širom Slovenije preseneti, 
ko mi reče: Aha, vi ste pa ta in ta. Sem 
videl to in to … Vendar pa mi takšna pre-
poznavnost pri poslu ne koristi, saj se tu 
moram nenehno dokazovati na drugačen 
način in konkurirati profesionalcem na 

najvišjem slovenskem nivoju.''
V prihodnosti si seveda želi čim več dob-
rih fotografij, zaveda pa se, da se je treba 
nenehno izpopolnjevati v kakovosti in do-
segati čim višjo raven. Svoje fotografije bo 
poslal še na kakšen natečaj, sicer bolj za 
hobi in veselje, da bo vedel, kje se nahaja, 
in dobil spodbudo za naprej. In kakšni so 
njegovi načrti? ''Uspešno nadaljevati fo-
tografsko pot v profesionalni smeri in si 
ustvariti prepoznavno ime s kakovostnim 
delom in pristopom. Prvi znaki so se že 
pokazali – dobivam fotoakreditacije na 
najvišji državni ravni, članstvo v Društvu 
novinarjev Slovenije, občasno delam za 
slovensko fotoagencijo, ki jo vodi Reuter-
sov fotograf, za medijske hiše … Pa seveda 
še kakšen projekt za dušo.'' Mi pa dodaja-
mo: Čestitke, Andrej, in kar tako naprej!

Katarina Bertoncelj

Oglašujte v občinskem glasilu

oglasi@zelezniki.eu

Občina Železniki ima sprejet Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 35/1999 in Uradni list RS, št. 14/2004), ki je podlaga za vsakoletno izdajo odločb o 
odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
15. člen odloka med drugim določa, da so zavezanci za plačilo dolžni sporočiti občini vse spremembe, ki 
vplivajo na določanje višine nadomestila, in sicer v roku 15 dni od nastanka spremembe.
V izogib morebitnim pritožbam zoper izdane odločbe v letu 2015 naprošamo vse lastnike/uporabnike/na-
jemnike stanovanjskih in poslovnih površin, ki ste v preteklih letih prejeli odločbo, da preverite pravilnost 
podatkov in vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila v letu 2015 (sprememba lastništva, 
sprememba površine,…), do 30. 4. 2015 pisno sporočite na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki. 
Spremembe lahko posredujete tudi na elektronski naslov: valerija.stibelj@obcina.zelezniki.si ali po telefonu, 
št. 04/500-00-23.

Valerija Štibelj
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IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ IZ NAŠIH KRAJEV IN ŽUPNIJ

Sami zase v šali pravijo da so ''lepi, ure-
jeni in negovani''. Štirje fantje sestavljajo 
bend, ki preigrava ritme od pank rocka 
do hardcora in crusta. Zasedbo sestav-
ljajo Gvido, ki igra bas kitaro, Urban, 
kitarist in glavni vokal zasedbe, Jan, ki 
igra ritem kitaro, in bobnar Gašper, po 
domače Pipca. Gvido, Jan in Urban so 
prijatelji še iz začetka guljenja šolskih 
klopi, Gašper pa se jim je pridružil kot 
tretji bobnar in od takrat naprej fantje 
pravijo, da igrajo zares. Prihajajo iz Že-
leznikov in Zalega Loga. Veliki ljubitelji 
satiričnih šal in risank so se bili priprav-
ljeni dobiti z mano in mi povedati nekaj 
o svoji skupini.

Kako in kje se je vse začelo? 
Vse skupaj se je začelo pri Gvidu doma 
na terasi leta 2007. Kupil je prvo kitaro in  
nismo še vedeli, kako to gre. Gvido je bil 
tudi pobudnik za nastanek benda. Prve 
vaje smo imeli kar pri našem prvem bob-
narju Roku doma, na hodniku. Znali smo 
zaigrati en komad, ki smo ga preigravali 
eno leto. Prvi avtorski komad smo ustva-
rili leta 2009, 2010 pa smo imeli prvi kon-
cert. Pri nastanku prvega komada smo 
imeli že drugega bobnarja, Anžeta.

Komu pa se je porodila ideja za ime sku-
pine? 
Ideja se nam je porodila ob gledanju ri-
sanke South Park. Imeli smo nek sesta-
nek, kjer smo morali povedati ime banda, 
in to je bilo to. Seveda smo imeli veliko 
idej, vendar je na koncu prevladala ta. 
Odločitev je bila skupna.

Koliko časa  potrebujete za izdelavo in do-
delavo nove pesmi?  
Dodelava pesmi je odvisna od navdi-
ha in od zvrsti glasbe. Problem je, ker 
najprej napišemo besedilo, šele nato do-
damo glasbeno podlago. Seveda jo kar 
nekaj časa preigravamo, da smo zado-
voljni. Do zdaj imamo nekje 21 pesmi. 
Besedilo prve pesmi je nastalo kar med 
poukom. Naslov je Pel me dam. Tega še 
danes največkrat in najraje igramo na 
nastopih.

Kako bi opredelili vašo zvrst glasbe in za-
kaj ste si jo izbrali?
Če bi povedali na kratko, bi rekli, da je to 
tisto, kar nam 'paše igrat'. To je pank. Od-

''Kje se dobimo prihodnje leto? V Dražgo-
šah, Železnikih, Mariboru …'', je bilo sli-
šati iz otroških ust ob zaključku dvodnev-
nega zimskega oratorija župnij Železniki, 
Dražgoše in Zali Log. Odvijal se je 27. in 
28. februarja v Dražgošah. Pod vodstvom 
kaplana Branka Setnikarja in animatorjev 
je 27 otrok od prvega do šestega razreda 
skozi igro spoznavalo življenje in delo Sv. 
Lucije ‒ zavetnice dražgoške cerkve. Ora-
torijski program z naslovom Sv. Lucija ‒ 

OR ELSE
Glasbena skupina, ki pravi, da je začela igrati kot cover band, danes pa, kot pravijo, igrajo 'zares'

kar se nam je pridružil Gašper, se vrtimo 
okoli hardcore ritmov. Pravimo, da smo 
ustvarili nov žanr. Tako da igramo vse od 
pank roka do hardcora.

Ali sta se vaš način igranja in zvrst glasbe 
kaj spreminjala od vaših začetkov pa do 
danes?
Začeli smo s pank rokom, saj smo vsi tri-
je, Gvido, Urban in Jan poslušali enako 
zvrst glasbe. Danes je drugače. Vsak se 
nagiba v svojo smer. Zato so naše pesmi 
tudi tako raznolike. Gašper in Gvido se 
nagibata bolj k poslušanju hardcora in 
crusta, Urban in Jan pa sta še vedno zves-
ta pank roku.

Kdaj in kje vadite?
Vaje imamo vsako nedeljo popoldne pri 
Šembreku. Če seveda prejšnji dan ne pri-
de kaj vmes in jih zato preskočimo.

Ste že posneli kakšno ploščo ali singel?
Snemali še nismo. Imamo že nekaj časa 
v načrtu, vendar vedno pride kaj vmes. 
Radi bi posneli kvalitetno in dobro 
zgoščenko. Problem je, ker sva dva še 
študenta in zraven študentskega dela in 
izmenskega dela preostalih dveh članov 
zasedbe vedno zmanjka časa. Finanč-
no nam to ne predstavlja problema, saj 
imamo srečo in imamo veliko podporo 
domačih.

Kje vse ste nastopali do zdaj?
Nastopali smo na Krawalu, v Ljubljani, 
v Ostrigi, na Cerknem, na Soriški Pla-
nini in na Rovnu, smo 'hišni ansambel' 
Ribiškega doma na Rudnem. Skratka, 
smo okoliški bend. Smo nekakšni 'jegli-
či panka' Selške doline. Najbolj ponosni 
smo, da smo dvakrat igrali kot predsku-
pina ameriškim Koffin Kats leta 2013 in 
2014.

Imate mogoče že datum za naslednji na-
stop?
Nič še ni dorečeno, kje bomo igrali 
naslednjič. Verjetno na kakšni zasebni  
zabavi.

Malo za šalo, malo zares. Kje se vidite v 
prihodnosti?
Naša želja je kakšna turneja. Želimo si 
igrati tudi drugod po Sloveniji. Drugače 
pa vse pride spontano. Igramo bolj za 
svoje zadovoljstvo in veselje, saj večjih 
zaslužkov s tem ni.

Vsi,  ki bi o zasedbi radi izvedeli še več, 
jo lahko poiščete na Facebooku, kjer ima 
skupina tudi svoj profil. Lahko pa počaka-
te in si jih v živo ogledate na kakšnem nji-
hovem nastopu. Uživanje ob poslušanju 
je zagotovljeno.

Anja Čufar

Med nastopom. Foto: Klavdija Golob

OTROCI UŽIVALI NA ZIMSKEM ORATORIJU 2015

Udeleženci zimskega oratorija v Dražgošah. Foto: Barbara Debeljak
Tudi zimskega veselja ni manjkalo.
Foto: Barbara Debeljak

Odpri mi srca, moj Bog  je poleg kateheze 
harmonično združeval zabavo (družabne 
igre na igrišču za dražgoško šolo, sankanje 
v Jelenščah, ogled risanke …), ustvarjalne 
in poučne dejavnosti (izdelovanje ličnih 
ptičjih hišic, mozaikov …) in sveto mašo, 
ki jo je daroval kaplan Branko ob sodelova-
nju otrok in animatorjev. Za polne želodč-
ke sta poskrbeli domačinki Jožica in Mira. 

Renata Valh Pintar

Naši kupci letno prihranijo toliko 
energije, kot jo proizvede HE Vrhovo.

    

100 GWh
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Slovenska MEPI odprava na Mauritius. Foto: Rožle Bregar

Priznanje vojvode Edinburškega ali DofE-
Award (Duke of Edinburgh’s Award) je 
leta 1956 ustanovil princ Filip, vojvoda 
Edinburški, mož britanske kraljice Eliza-
bete II., v sodelovanju z nemškim pedago-
gom, priznanim zagovornikom izkustve-
nega učenja Kurtom Hahnom, ter vodjo 
prve uspešne odprave na Mont Everest, 
lordom Huntom. Leta 1956 je skupaj s 
Kurtom zasnoval program, ki temelji na 
izkustvenem učenju in ga predstavil pod 
imenom Priznanje vojvode Edinburškega. 
Sir John Hunt (kasneje lord Hunt) je bil 
imenovan za prvega vodjo programa.
Besedica 'mednarodno' se je imenu progra-
ma pridružila leta 1980 kot rezultat hitrega 
širjenja programa po svetu. Že leta 1975 je 
število udeležencev preseglo milijon, slabih 
15 let kasneje pa jih je bilo že več kot dva 
milijona. Slovenija se je v program prvič 
vključila leta 1997 preko British Council, 
ko je v okviru Šolskega centra Velenje po-
tekal pilotski projekt izvajanja programa. 
Program MEPI nima tekmovalnega zna-
čaja in je pisan na kožo posameznemu 
udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svo-
je zmožnosti, določa cilje in izbere težav-
nostno stopnjo. Edina tekma udeleženca 
poteka s samim seboj, s svojimi cilji. Vse 
ovire in izzivi, s katerimi se mladi sooči-
jo v času aktivne udeležbe v programu, 
pripomorejo k pridobitvi novih veščin in 
prepoznavanju lastnih zmogljivosti. Posa-
mezni udeleženec lahko na cilj pride le 
z odločenostjo in vztrajnostjo. Nagrada 

KURA IN CURRY
Dijaki Tehniške gimnazije ŠC Kranj Vili Polajnar, Miha Bogataj in Patrik Tarfila iz Železnikov so se konec februarja poslovili 
od tukajšnje zime in pozdravili vroče in soparno podnebje na Mauritiusu, kjer jih je čakalo nepozabno doživetje, ki so 
ga vsi trije z veseljem podoživeli za naše glasilo.

zanju – občutek osebne zmage in zado-
voljstva ob  doseganju ali celo preseganju 
zastavljenih ciljev in pričakovanj – udele-
žencu programa ostane za vse življenje. 

Koliko udeležencev je štela vaša odprava 
za srebrno ali zlato priznanje MEPI?
Na Mauritius se nas je odpravilo 12 di-
jakov Tehniške gimnazije in Srednje teh-
niške šole ŠC Kranj, Gimnazije Toneta 
Čufarja iz Jesenic in Gimnazije Jožeta 
Plečnika iz Ljubljane. Številčno smo pre-
vladovali dijaki ŠC Kranj. Seveda smo s 
seboj vzeli tudi mentorje in še nekaj dru-
gih. (smeh)  Vodja odprave je bil prof. Ro-
bert Bertoncelj, MEPI mentorji pa: Dani-
ca Volčanšek, Zdenka Varl, Marko Kern, 

Rožle Bregar, Nina Kristič, Petra Lesjak, 
Marko Trebec in Jani Šuštar.

Že sama pot do Mauritiusa je bila najbrž 
zanimiva.
Brez dvoma. V zgodnjem zimskem jutru 
smo se izpred ŠC Kranj najprej z avto-
busom odpeljali do letališča Marco Polo 
v Benetkah, nato smo se z letalom bri-
tanske letalske družbe British Airways 
najprej ''zapeljali'' do letališča Gatwick v 
Angliji. Tam so nam samo preložili prtlja-
go na večje letalo za Mauritius in že smo 
bili na 12-urnem direktnem poletu do tega 
majhnega otočka, ki leži ob obali Afrike v 
jugozahodnem Indijskem oceanu. Ko smo 
leteli nad Madagaskarjem, smo vedeli, da 

Jutranja maša se je končala. Ljudje se hit-
ro razidejo.
Stopim do Rozalkinega groba. Pred krat-
kim smo jo pokopali. Ponoči je razsajal 
veter. Poberem sveče in poravnam  rože.
''Saj se ne bojim umreti,'' si mi rekla ob zad-
njem obisku v domu, ''bojim se le tega, da bi 
predolgo ležala. Ko bi lahko samo zaspala!''
Res si samo zaspala! Skromna, tako 
neznansko hvaležna za vse malenkosti, za 
drobne pozornosti, tako globoko verna.
Blizu njenega groba počiva Egartova 
Slavka. 

MINEVANJE
Spomin mi seže več let nazaj.
S Slavko sva se srečali  v Povdnu. Bilo je 
mrzlo nedeljsko popoldne in obe sva bili 
namenjeni k Rozalki.
Sedele smo na topli peči, pile lipov čaj 
in vanj pomakale suhe skorje kruha. Ro-
zalka se nama je kar naprej opravičevala 
zaradi trdega kruha. Pa je bil tako dober! 
Smejale smo se, obujale spomine ob fo-
tografijah.
Zdaj sta spet skupaj, dve dobri, delavni, 
preizkušani ženi.
Stopim okrog cerkve. Koliko svežih grobov!

Podroštarjeva mama. Kako rada sem jo 
gledala, ko je mesila kruh, kurila peč, vsa-
jala vzhajane hlebe in jih pobirala iz peči. 
Nekaj svetega je bilo v teh njenih kret-
njah, vedno se bom spominjala najinih 
pogovorov, njenega smeha, prijaznosti ...
Mihova Malka. Pod trdo skorjo se je skri-
vala mehkoba. Po Lucijini smrti sem jo 
obiskala. V prtičku je imela zavitih 20 
evrov in v joku dejala: ''Hotela sem jih 
dati Luciji, klicala sem jo, klicala, pa se 
ni oglasila. Čutila sem, da je nekaj narobe 
...'' Odšla  je kmalu za svojo vnukinjo.
Lucijin grob, vedno poln cvetja, lučk. Na-
smejana zre vame, kot bi mi hotela reči: 
''Dobro mi je!''
Nekaj metrov stran počiva Rado. Še ena 
smrt, ki je moj razum ne doume.
In zvonilo je Malki, Marici, Janezu ... Še 
vsi polni načrtov, vsi mlajši od mene.
Ne razumem, Gospod, toda vem, da ti ne 
šteješ let po naše.
Minevanje! Iztekajo se dnevi meni, tebi, 
vam ... Koliko časa mi je še namenjenega? 
Dan, mesec, leto?
Zavedanje, ki lahko vzbudi strah, ne-
gotovost, ali pa mi da moč za strpnost, 
sočutje, hvaležnost, odpuščanje, moč za 
pravilne odločitve.
Poberem še nekaj sveč in zaprem težka 
vrata pokopališča. V miru počivajte!
Ozrem se na vas, vso mirno v nedeljskem 
jutru.
Da bi znali živeti v miru tudi mi vsi, ki so 
nam dnevi še podarjeni!

Jožica KačarFoto: Andrej Tarfila

JANEZ ŠOLAR
(1934–2014)

Tik pred novim letom smo se krajani Selc, 
gasilci, gorenjski upokojenci in prijatelji pos-
lovili od Janeza. Bolezen je bila močnejša.
Rodil se je pred osemdesetimi leti. Po kon-
čani srednji strojni šoli se je zaposlil v Alple-
su v Železnikih. Izobraževanje je nadaljeval 
ob delu in si pridobil visoko izobrazbo.
V Alplesu je vodil izgradnjo proizvodne 
hale strojegradnje, toplarne in toplovo-
dnega omrežja v delu Železnikov. Ker 
v času izgradnje toplarne v Sloveniji ni 
bilo projektanta za dimnike, je načrt za 
dimnik izdelal sam. Od leta 1982 je osem 
let vodil dejavnost strojegradnje, energeti-
ke, vzdrževanja in komunale.
V Krajevni skupnosti Selca je v letu 1970 
prevzel vodenje vaškega odbora. Izdelal je 
elaborat za najetje kredita pri sedanji Go-
renjski banki. Pridobitev kredita je omo-
gočila, skupaj z referendumskimi sred-
stvi, takojšnjo izvedbo asfaltiranja cest 

skozi naselje Selca in vaških poti. Leta 
1974 je nastopil funkcijo predsednika 
Krajevne skupnosti Selca. V tem obdobju 
je organiziral odvoz komunalnih odpad-
kov v Selcih in Dolenji vasi. V letu 1976 
je prevzel vodenje gradbenega odbora za 
izgradnjo šole v Selcih. Leta 1983 pa vo-
denje gradbenega odbora za izgradnjo te-
lefonskega omrežja v KS Selca. Prevzel je 
pobudo, zbral dokumentacijo in sestavil 
pritožbo, s katero so upravičenci prejeli 
odškodnino od Telekoma Slovenije za iz-
gradnjo telefonskega omrežja.
V vseh teh letih je s svojim delom močno 
vplival na razvoj Selc.
Poleg  zahtevne službe v Alplesu in obve-
znosti v Krajevni skupnosti Selca je našel 
čas tudi za gasilce. V gasilske vrste je vsto-
pil že z osemnajstim letom in je kot eden 
izmed prvih gasilcev v Selcih opravil tečaj 
za strojnika. Gasilcem je ostal zvest vse živ-Foto: France Benedik

ljenje. Leta 2012 je prejel priznanje za 60 
let delovanja v Gasilskem društvu Selca.   
Po upokojitvi se je posvečal upokojen-
cem. Vključil se je v Pokrajinski odbor 
zveze upokojencev Gorenjske. Leta 2007 
so ga izvolili za predsednika pokrajinske 
zveze. V mandatu od 2007 do 2011 je za 
pokrajinsko zvezo opravil nešteto prosto-
voljnih ur. Vsako leto je sodeloval na veči-
ni občnih zborov po Gorenjski. Sodeloval 
in organiziral je kulturna, športna in vsa-
koletna srečanja upokojencev Gorenjske.
Janezova največja ljubezen so bili sloven-
ski hribi, še posebej Triglav. Rad se je 
udeleževal pohodov na Porezen. S planin-
ci je večkrat prehodil Levstikovo in Vrtov-

čevo pot. Bil je prijatelj Ratitovca.
Pred enajstimi leti me je povabil na spo-
minski pohod na Triglav. Ta vzpon sva 
ponovila še velikokrat. Zadnjič sva se na 
Triglav povzpela leta 2012.
Huda bolezen mu je preprečila obisko-
vanje gora. Od slovenskih hribov se je 
poslovil lani z vzponom iz Dražgoš na 
Dražgoško goro.
Janez je veliko doprinesel k razvoju 
Krajevne skupnosti Selca in seveda tudi 
k organiziranosti društev upokojencev 
na Gorenjskem. Odlikovale so ga pred-
vsem delavnost, vestnost in natančnost 
pri delu. Njegova pot je bila tlakovana s 
trdim delom, ki ga je izoblikovalo v pre-

poznavno osebnost. Delal je predvsem v 
dobro krajanov Krajevne skupnosti Selca 
in vseh upokojencev Gorenjske. Zato mu 
je župan Občine Železniki lani, ob njego-
vem življenjskem jubileju, podelil Plaketo 
Občine Železniki.
Čeprav je ostalo še veliko neizsanjanih 
sanj, se je Janez v polnosti uresničil. V 
svoji človeški in strokovni podobi. Člo-
veškega življenja ne merimo po količini, 
temveč po tem, koliko je bilo vredno.
Za Janezom ostajajo njegovi najbližji, os-
tajajo njegovi prijatelji. Pogrešali bomo 
velikega človeka.

France Benedik
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je naš cilj blizu. Tja smo prispeli približno 
ob pol šestih zjutraj po njihovem času in 
se takoj seznanili z mentorji ekipe MEPI, 
ki nas je čakala na letališču. Odpeljali so 
nas do mladinskega centra, kjer so bunga-
lovi začasno postali naš dom.

Kakšne razlike ste ob prihodu najprej opa-
zili?
Predvsem v vremenu. (smeh) Že na leta-
lišču je v nas kar butnil z vlago nasičen 
zrak, tako da smo se čim hitreje znebili 
zimske garderobe. Prve tri dni je tudi 
precej deževalo, ker je na Mauritiusu to 
monsunsko obdobje. Seveda se je nena-
doma ulilo kot iz škafa, tudi kaplje dežja 
so tako velike, da je skorajda bolelo, ko so 
nam trkale po glavi. Otok je zelo poraš-
čen, tako da je bilo živo zeleno rastlinje 
prava paša za oči, vajene evropske zime. 
Kmalu smo se navadili tega, da smo mo-
kri bodisi zaradi nevihte ali od vročine. 
Po nekaj dneh se je vreme umirilo in de-
ležni smo bili dobršne mere sončnih žar-
kov, ki so pregreli naše kosti. 

Kako dolgo je potekala 'aklimatizacija'?
V prvih dneh smo raziskali bližnjo oko-
lico, opravili nekaj izletov peš in z lokal-
nim avtobusom. Obiskali smo zaliv Blue 
Bay ter se z ladjicami odpeljali do Velike-
ga koralnega grebena, kjer smo plavali in 
se potapljali. Videli smo veliko različnih 
vrst rib in koral, značilnih zanj. Poleg 
užitka je bilo potrebno poskrbeti tudi za 
čisto praktične stvari. Najprej smo se z 
razmajanim avtobusom odpeljali menjat 
denar: evre za mauricijske rupije. Zajtrk 
in kosilo smo si namreč morali priskrbeti 
sami, večerjali pa smo proti plačilu lahko 
v centru, kjer smo bili nastanjeni. Zato 
smo se morali hitro seznaniti z lokalno 
tržnico in trgovino, ki sta postali stalnici 
obiskov. Nekajkrat smo si privoščili tudi 
lokalne dobrote, ki so jih pripravljali na 
ulici. Hrana je pretežno indijska. Glede 
na to, da je prebivalstvo multietnično, kar 
pomeni, da ima izmed 1,3 milijona prebi-
valcev skoraj 70 odstotkov indijske kore-

nine, sledijo kreoli, nato pa še priseljenci 
iz Kitajske in Evrope, težav s prehrano res 
ni bilo. Kljub vsemu pa smo v večini prip-
ravljenih obedov zasledili 'kuro' in curry. 

Imeli ste kar nekaj obveznosti.
Dan pred odpravo smo spoznali naše so-
potnice na odpravi, petindvajset deklet iz 
dekliške šole. Najbolj smešno je bilo, ker 
smo mislili, da so nam podtaknili dekleta 
iz kakšnega petega ali šestega razreda OŠ, 
kasneje pa se je izkazalo, da so večinoma 
stare okrog devetnajst let. Nekatera so  
bila tako majhne in drobne rasti, da so 
nas kar dobro preslepila. (smeh) Najprej 
smo se spoznali, nato pa razdelili v šest 
ekip ter se začeli pripravljati za odpra-
vo naslednjega dne. Sledila je večerja za 
vse udeležence, nato pa je vsaka skupina 
predstavila svojo kulturno točko. Konča-
lo se je tako, da smo peli in plesali tradi-
cionalne pesmi in plese iz Mauritiusa in 
Slovenije, zapeli himni obeh držav, pesmi 
v kreolščini, Avsenikovo Na Roblek in 
mnoge druge. Medtem so naši trije men-
torji prehodili drugi dan odprave, dež pa 
jih je dodobra opral. Odprava je potekala 
po jugozahodnem delu otoka. Prve dni 
smo hodili po nacionalnem parku Black 
River, na koncu nas je čakal še labirint 
med sladkornim trsom. In verjemite, da 
ga je veliko, saj so v razmahu kolonizaci-
je, ki so jo izvajali Evropejci od 16. sto-
letja, pripeljali na otok tudi mnogo tujih 
tropskih rastlin, ki so obljubljale dobiček. 
Še danes ga pridelujejo na velikih površi-
nah, vzgajajo pa tudi kokosovo palmo ter 
sadna drevesa, kot so mango, liči, papa-
ja in guava. Med vsemi temi dobrotami 
smo na odpravi prehodili 38 kilometrov 

in naredili približno 800 metrov višinske 
razlike. Večer pred odhodom smo prip-
ravljali tudi 30-minutni slovenski kulturni 
program, ki smo ga predstavili ob odprtju 
nove šole na Mauritiusu.  

Končno – odprava …
Zjutraj smo še zadnjič preverili opremo in 
se začeli pripravljati na odhod. Čakala nas 
je uro dolga vožnja do začetne točke odpra-
ve. Počasi smo se po skupinah odpravili na 
pot. Prvi dve skupini, kjer sva bila midva z 
Vilijem, sta se prav lepo izgubili že na za-
četku poti. Na dogovorjeni točki namreč 
ni bilo nikogar, da bi nas usmeril na pravo 
cesto, in skupaj s fotografom smo jo udarili 
po napačni. Kakšnih hudih zemljevidov, 
kakršnih smo vajeni na domačih odpravah, 
nismo imeli, tako da smo se orientirali bolj 
po turističnem, kjer pa vse poti niso vrisa-
ne tako natančno. Tudi dekleta so rekla, da 
je pot prava, in ker so tam doma, smo jih 
poslušali. (smeh) Kar nahodili smo se, pre-
den smo že okoli polnoči prispeli do prave 
točke postanka. Sicer bi prišli prej, pa se 
morava z Vilijem, ki sva bila člana 'izgublje-
ne', odprave pohvaliti, da smo se Slovenci 
izkazali za prave kavalirje, saj smo poleg 
svoje prtljage večinoma nosili še nahrbtni-
ke in spalne vreče deklet, ki niso bila vajena 
take hoje. Prav tako so se prestrašila, ker 
smo zašli, tako da je bilo potrebno kar pre-
cej prepričevanja in motiviranja. Menda so 
o nas poročali celo na lokalnem radiu, tako 
da smo postali prave zvezde. Vse se je sreč-
no končalo, nama se niti ni zdelo kaj prida 
naporno. Bili smo pa veseli, da smo dekleta 
varno pripeljali do kampa, kjer smo prespa-
li prvo noč odprave, tako da smo na žulje 
in razbolela ramena kar pozabili. Nasled-

nji dan smo hodili večinoma navzdol, po 
cesti in po gozdu, dokler nismo prispeli do 
plantaže sladkornega trsa. Z žepnimi noži 
smo ga luščili in rezali in se po poti sladka-
li. Zadnja točka tega dne je bila na sanjsko 
lepi obali. Tam smo se najprej ohladili v 
morju, postavili šotore, si skuhali večerjo 
in se počasi odpravili k zasluženemu počit-
ku. Naslednje jutro smo šele zares videli, 
kakšen idiličen kotiček smo si izbrali za 
prenočitev. Ta dan je bila odprava kratka, 
tako da smo se po kosilu celo popoldne 
zabavali, se šli družabne igre in se nasploh 
imeli odlično. Naslednjega dne smo opra-
vili še z zadnjim delom poti, nato pa smo 
se kar direktno odpravili v moško srednjo 
šolo Royal College Port Louis, kjer smo 
imeli kratko predstavitev in pogostitev.  

Po končani odpravi je najbrž prijalo pohaj-
kovati naokoli in si ogledovati znamenitosti.
Zagotovo. (smeh) Najprej smo si šli ogle-
dat krokodiljo farmo, kjer smo si ogleda-
li krokodile, opice, želve, kameleone in 
zbirko fosilov. Po končanem ogledu smo 
si ogledali še trgovino izdelkov iz kroko-
dilje kože. Pot smo nadaljevali na jugoza-
hod otoka, do parka Chamarel park, kjer 
smo videli prečudovit slap in slavnih se-
dem odtenkov prsti. Zvečer smo v kampu 
zakurili taborni ogenj in peli pesmi. Nas-
lednje jutro smo se s kombiji odpravili na 
prireditev v St. Catherine. Tam je poteka-
la delavnica rezbarjenja lesa. Kasneje nas 
je čakala velika pogostitev. Na koncu je 
sledil nastop naše delegacije, v katerem 
smo predstavili našo lepo deželo, zapeli 
državno  himno in se naučili mauricijski 
kulturni ples, imenovan sega. Vrnili smo 
se nazaj v kamp in se poskušali čim bolj 
'polepšati', saj smo bili povabljeni na pra-
vo hindujsko poroko. Očarala nas je že 

velika gneča ljudi v raznobarvnih sarijih. 
Prijazno so nas pospremili do sedežev, 
kjer smo nekaj časa čakali in poslušali 
molitve. Čez čas pa so nas prišli iskat stre-
žaji in nas pospremili do mize, kjer smo 
imeli večerjo. Poskusili smo tradicional-
no hindujsko hrano. Na koncu smo se še 
slikali z nevesto, ampak smo morali biti 
zelo previdni, da se je ni nihče dotaknil, 
saj se po zapovedih neveste do poroke ne 
sme nihče dotakniti. Po poroki pa smo 
se odpravili še v disko, kjer smo preživeli 
prečudovito noč. V naslednjih dneh smo 
resnično uživali, pridružile so se nam tudi 
naše sopotnice z odprave, tako da je bilo 
res zabavno. Čofotali smo v morju in se 
zabavali na obali. Predzadnji dan je po-
tekala večerna podelitev srebrnih in zla-
tih priznanj MEPI. Sledila sta kulturni 
program in izdelovanje panjskih končnic. 
Zadnji dan so nas dekleta povabila še na 

večerjo ob obali. Pripravila sta jo starša 
ene izmed njih. Kar malo težko nam je 
bilo pri srcu, ko smo se še zadnjič pos-
lovili od deklet, obale, šumenja morja … 
Vendar drugače ni šlo, naslednje jutro nas 
je čakal let v London, nato let do Benetk 
in vožnja do ŠC Kranj, kjer se je naše po-
potovanje zaključilo.

Lahko rečete, da ste pridobili nove veščine, 
znanja in izkušnje za življenje?
Seveda. Čeprav se mogoče vse skupaj sliši 
zelo idilično, smo morali včasih kar pre-
cej stisniti zobe. Ne nazadnje smo ves čas 
potovanja skrbeli sami zase, si sami roč-
no prali obleko, kuhali večino obrokov. 
Kakšnega luksuza v smislu dišečih toalet 
ali česa podobnega nismo bili deležni, če 
smo kje našli straniščno školjko in toa-
letni papir, ki ni služil za prometno avto-
cesto vsem mravljam in mrčesu v bližini, 
smo že mislili, da je praznik. In da ne 
pozabimo omeniti še ene nadloge: takoj 
ko smo stopili iz prijetno hlajenega tru-
pa letala, so nas neusmiljeno začeli sesati 
komarji. Resda so čudovitih vijoličnih in 
modrih odtenkov, vendar nadležni. Nič 
ni pomagalo, ne mreže, ne mazila, raz-
pršilci, preprosto so bili preveč vztrajni. 
Res so nas 'oklali' od nog do glave. Sveža 
evropska kri je vnesla pestrost v njihov 
vsakdanji jedilnik. (smeh) Pa kakšnih 
novodobnih signalov tudi ni kaj prida na 
voljo, tako da mobiteli in podobne zade-
ve večinoma delajo slabo. Ampak nam 
ni bilo hudega. Spoznali smo svet, kjer 
življenje poteka na drugačen način, nikoli 
nismo gledali na uro ali se sploh pretira-
no obremenjevali s časom. Ker smo bili 
blizu ekvatorja, se je stemnilo hitro, son-

Nekaj poti je bilo potrebno prehoditi tudi po cesti. Foto: Rožle Bregar

Idilična pot ob obali Indijskega oceana. Foto: Rožle Bregar

Nevesta. Foto: Rožle BregarSladkanje s sladkornim trsom. Foto: Rožle Bregar
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ce je kar padlo v morje. Nobenega dolgot-
rajnega mraka, zjutraj pa se je prav tako 
ekspresno izstrelilo na nebo. Ker smo se 
potikali večinoma po južnem delu otoka, 
ne po severnem, ki je bolj turističen in 
monden, smo imeli priložnost, da smo 
spoznali pristno življenje domačinov, nji-
hovo prijaznost in dobrodušnost. In če 
bomo uspeli razumevanje drugačnosti za-
držati v sebi tudi v domačem okolju, po-
tovanje zagotovo ni bilo odveč. Ob koncu 
bi se lepo zahvalili tudi podjetju Domel, 
Občini Železniki in MO Kranj za darova-
na sredstva, saj so tudi njihovi prispevki 
omogočili našo nepozabno dogodivščino.

Nina Drol

Anja in Jaka sta bila že v času, ko še nista 
imela otrok, navdušena popotnika, ki sta 
prekoračila pol sveta, od Kube, Brazilije 
in Azije. Jaka se je službeno v zadnjem 
času že nekajkrat mudil v Ameriki in ugo-
tovil, da tudi ''tam ni tako slabo''. 
Tako so se odločili. Že v cvetočem maju 
so našli ugodno ponudbo letalskih vozov-
nic in si v pravljičnem decembru privo-
ščili tri tedne ''ameriških sanj''. Iz Trsta 
so se, preko Rima in New Yorka, podali v 
San Diego. Trina je letela zastonj, pojasni 
Anja:  ''To pomeni, da ni imela svojega se-
deža, ampak je sedela pri naju v naročju. 
Ameriške družbe nimajo še dodatnega 
varnostnega pasu, ki bi ga pripel na svoj 
pas. Otroka držiš v naročju, tudi ob vzletu 
in pristanku ter v primeru morebitnih tur-
bulenc. To se nama je zdelo res zanimivo, 
ker druge družbe zelo preverjajo, ali je 
otrok navezan nate.''
Potovanje z otroki zahteva dodaten pre-
mislek, ker je kar nekaj potrebščin, ki jih 
je treba imeti s seboj, po drugi strani je 
prtljago treba načrtovati ekonomično. 
Anja in Jaka sta se domislila, da s seboj 
vzameta otroški sedež za mlajšo in pre-
nosni sedež, jahača, za starejšo hčer. ''V 
bistvu je to nahrbtnik, ki se spremeni v 
sedež. Tako, da je imela hkrati svojo pr-
tljago, kamor je lahko pospravila igrače. 
Da sedeže neseva s seboj, sva se odločila 
zato, ker smo imeli ob prihodu rezerviran 

Na odpravi. Foto: Rožle Bregar

AMERIŠKE SANJE Z OTROŠKIM VOZIČKOM
Popotniška ekipa, ki so jo sestavljali Anja Filej, Jaka Mohorič in njuni hčerkici 
3-letna Mila in (takrat) 14-mesečna Trina, je decembra 2014 spoznavala lepote 
ZDA. Z najetim avtomobilom so prevozili slabih 3000 km, preko treh ameriš-
kih držav Kalifornije, Nevade in Arizone. 

privatni transfer iz letališča do hotela in 
so zahtevali otroške sedeže, ki jih sami 
ne nudijo. Isto velja za taksi. Tako da so 
ti prenosni sedeži tam zelo aktualni'', še 
pripomni moja sogovornica. 
Njihova popotniška avantura se je pri-
čela v San Diegu. Sledilo je raziskovanje 
Oceansida, Los Angelesa, Palm Deserta, 
Las Vegasa, Williamsa, Grand Canyona, 
Prescott Valleya, Yume. Krog so ponov-
no sklenili v San Diegu. Nekdaj sta Anja  

in Jaka kot ''back-packerja'' potovala svo-
bodno, brez začrtanega plana. Tokrat je 
Jaka že pred odhodom organiziral poto-
vanje, rezerviral hotele in določil časovni 
plan, ki so se ga držali. Le iz Las Vegasa 
so odšli dan prej, ker so ugotovili, da mes-
to, kjer se je v božičnem času trlo ljudi, ni 
bilo ravno otrokom prijazno. Z otroškim 
vozičkom se je bilo sploh težko prebijati v 
vsej tisti gneči.
San Diego je mesto na jugozahodni ame-
riški obali, kamor se radi priseljujejo upo-
kojenci.  Je mesto s prijetno klimo, saj se 
temperatura vse leto giblje okoli 25 sto-
pinj. Po mestu so se prevažali s tramva-
jem. Anja doda, da se v Ameriki vsi vozijo 

z avtomobili, javni prevoz je običajno na-
menjen nižjemu sloju, a cena bencina je, 
za naše razmere, neverjetnih 65 (dolar-
skih) centov za liter. Obvezen postanek je 
bil živalski vrt (San Diego ZOO), ki je za 
naše predstave resnično enormen. Na 40 
hektarjih površine živi več kot 3700 red-
kih in ogroženih živali, ki jih varuje gozd 
z več kot 700.000 različnimi eksotičnimi 
rastlinami. Živali simbiotično živijo na 
tem ogromnem področju in obiskovalca 
pogosto le steklo ločuje od sveta znotraj 
''kletke''. Tako se lahko iz oči v oči srečaš 
s krokodilom, občutiš veličino goril, ki 
pozirajo pred steklom ipd. Po živalskem 
vrtu se lahko voziš z avtobusom, gondolo, 
tekočimi stopnicami, a naši popotniki so, 
kot pravi Slovenci, večinoma hodili peš. 
Ogromno je zelenih površin, igral za otro-
ke, maket živali v naravni obliki, na kate-
re otroci lahko splezajo. Spoznali so tudi 
slončico Milo, kar je bilo zanje še poseb-
no veselje, saj je bila soimenjakinja ene 
izmed naših popotnic. V božičnem času 
se otroci lahko srečajo tudi z Božičkom 
v božičkovem igluju. Tudi če ne obiščete 
živalskega vrta, lahko v živo občudujete 
morske leve, ki se sončijo na obali.
Naslednja postaja je bila Oceanside, ob-
morsko mesto, znano po neskončnih pla-
žah in dolgih lesenih pomolih, na koncu 
katerih kraljujejo restavracije. Po ograjah 
pomolov se razkazujejo pelikani, ribiči 
pa potrpežljivo preizkušajo svojo srečo. 
Mesto ima enega najdaljših lesenih po-
molov na Zahodni obali ZDA v dolžini 
592 metrov.
V Los Angelesu so se sprehodili po 2,1-ki-
lometrski ulici slavnih ''Walk of Fame'' na 

Hollywood boulevarju, za katero obstaja 
celo zemljevid, s pomočjo katerega naj-
deš priljubljeno zvezdo z imenom slavne-
ga igralca, glasbenika, producenta in dru-
gih. Teh zvezd na ulici je več kot 2500. 
Zanimivo se jim je zdelo, da ulica slav-
nih ni ravna, temveč gre za mrežo ulic, 
prepredenih z zvezdami, kjer bi se lahko 
sprehajali ves dan. Tu čez dan ni posebej 
živahno, vlada bolj nočno življenje s pubi 
in diskotekami. Kakšnega hollywoodske-
ga blišča, kot si ga radi predstavljamo, ni. 
Nekatere stavbe so zanemarjene, veliko je 
kinematografov in gledališč. Kot gobe po 
dežju rastejo kitajske trgovinice, ki med 
drugim prodajajo kipce oskarjev. Lahko 
si ogledate tudi Universal Studios, kjer 

snemajo filme in kjer vam pokažejo tudi, 
kako snemajo posebne učinke. 
Hollywood Boulevard je konstruiran tako, 
da na kateri koli njegovi točki se nahajaš, 
od povsod lahko vidiš napis Hollywood. 
Popotniki niso izpustili niti najbolj znane 
nakupovalne ulice Rodeo Drive, kjer se 
nahajajo trgovine bleščečih imen, kot so 
Cartier, Louis Vuiton ipd. 
Pa filmske zvezde v živo, se jih da videti, 
me zanima. Anja odvrne, da to ni tako 
preprosto. Odprti kombiji vozijo po Be-
verly Hillsu in razkazujejo vile bogatih, 
pred katerimi so visoki zidovi, preko kate-
rih se ne vidi nič kaj posebnega. 
Obiskali so tudi pravi zvezdni observato-
rij ''Griffith Observatory'', od koder lahko 
kot na dlani opazuješ Hollywoodske gri-
če z napisom Hollywood in celoten Los 
Angeles. Navdušenci nad planeti lahko s 
sodobnimi teleskopi opazujejo nebo.
V zadnjem času je v Los Angelesu, zlasti 
pri novodobnih bogataših oziroma mla-
dih, vedno bolj popularna Obala, ki jo 
sestavljajo Marina del Rey, Hermosa Bea-
ch, Redondo Beach in Manhattan Beach. 
Na Obali si je svojo vilo kupil tudi slo-
venski hokejist Anže Kopitar. Po celotni 
obali je speljana kolesarska steza, zgradili 
so nasipe iz peska, po katerih se otroci 
sankajo. Anja pove: ''Tu se vsi ukvarjajo 
s športom in so izjemno fit. Druga ame-
riška skrajnost pa so ogromni ljudje, ki 
jih vidiš npr. v veleblagovnici Wal-Mart, 
kjer lahko kupuješ le XXL-pakete hrane 
po deset komadov skupaj. Šlo je že tako 
daleč, da ljudje ne hodijo več peš, temveč 
se prevažajo v motornih vozičkih.''
Iz Los Angelesa so se usmerili v notra-Napis Hollywood v Los Angelesu. Foto: Jaka MohoričGorile v živalskem vrtu v San Diegu. Foto: Jaka Mohorič

Pomol v Oceansidu. Foto: Jaka Mohorič
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njost, proti Palm Desertu, oazi sredi puš-
čave. ''Tu je prijetno toplo celo leto. Po-
naša se z najtoplejšimi zimami v zahodni 
Ameriki. Zato je to zatočišče predvsem 
za upokojence, ki se iz cele Amerike čez 
zimo naselijo tukaj, bodisi v vilah in varo-
vanih stanovanjih ali pa kar v modernih 
prikolicah'', opiše Anja.
Preko puščave Mojave so se nato pet ur 
po ''stranski'' cesti, ki je popolnoma rav-
na in kjer skoraj ni prometa, vozili proti 
Las Vegasu, kjer spoznaš tako blišč kot 
bedo ZDA. V puščavi lahko vidiš naselja 
prikolic, ki jih naseljujejo revni. Ob glavni 
cesti imajo nabiralnike, kakšen kilometer 
stran od njih so prikolice. Anja pripomni, 
da ji ponoči ne bi bilo ravno prijetno ho-
diti tam naokoli. 
Sledilo je mesto Williams, na 2000 me-
trih nadmorske višine, ki je najbližje točki 
vstopa v južni del Grand Canyona,  skozi 
katerega se vije znamenita Route 66. Tu 
jih je pričakal sneg. V Grand Canyon je 
sicer mogoče vstopiti skozi štiri točke t. 
i. severni, južni, vzhodni in zahodni rob, 
ki so odprti glede na letne čase. Za ogled 
Grand Cayona je treba odšteti 25 dolarjev 
na avto. Ob vstopu v park delijo zloženke 
v obliki časopisa, kjer so osnovni podat-
ki, koledar dogodkov, priročen zemljevid 
s prenočišči, izletniškimi točkami ipd. 
Nacionalni park si nato za to ceno lahko 
ogleduješ tudi teden dni. Po parku pote-
ka mreža asfaltnih poti, lahko se voziš, 
izstopiš, odideš do roba pečine, nekateri 
deli so zavarovani z ograjami, urejene so 
razgledne točke s tablami, vse je prilago-

jeno invalidom. Ko se razgleduješ naok-
rog, se nekje na dnu  (maksimalna globi-
na kanjona je 1,8 km) vije reka Colorado, 
ki izgleda tako majcena, da se vprašaš, le 
kako je lahko ustvarila kanjon v širini od 
6,4 do 29 km in v dolžini neverjetnih 446 
km. Obiskovalci v Grand Canyon najraje 
pridejo občudovati sončni vzhod oziroma 
zahod. Takrat je na cesti gruča avtomo-
bilov. 
Na meji med Nevado in Arizono so si 
ogledali tudi Hoover Dam, jez na reki Co-
lorado, znan prizor iz filmov. Ravno tam 

se križata tudi časovna pasova in uri pri-
kazujeta tako arizonski kot nevadski čas. 
Zanimivo je tudi, da ima mnogo Ameri-
čanov, zlasti upokojencev, svoje ''camper-
je'', nekakšne hišice na kolesih, s katerimi 
se v zimskih mesecih preselijo na jug (ju-
gozahodni del ZDA, južno od Los An-
gelesa in proti vzhodu). V njih preživijo 
zimo in tako prihranijo stroške kurjave. 
Na vprašanje, kakšni so se ji zdeli Ame-
ričani, Anja izstreli, da so zelo prijazni, 
vendar ''nimajo pojma''. Tako so ob pri-
hodu želeli pridobiti informacije o tem, 
kako priti do postaje ipd., vendar jim raz-
dalje povzročajo težave. Vse je bilo preda-
leč, kaj konkretnejšega niso izvedeli.  
Edina stvar, ki jih je sicer motila, je bil 
ameriški način prehranjevanja. Zajtrki so 
se jim na začetku zdeli mamljivi, a po-
časi ima človek sladkega udobja dovolj. 
Sestavljeni so bili iz vafljev z javorjevim 
sirupom ali arašidovim maslom, names-
to kruha uživajo toast, zraven še kakšno 
marmelado, sir, jajca, klobasice, sir, muf-
fine in jogurte. Jogurti so bili seveda ul-
tra lahki z 0 % maščobe, a ko si pogledal 
vsebnost sladkorja,  so številke šle v nebo. 
Ob zajtrku si lahko postrežeš s kavo, so-
kom in čokoladnim mlekom za otroke, 
sadnih čajev ne poznajo. ''Junk food'' je 
poceni, če si hotel jesti zdravo, si zapravil 
pravo malo bogastvo, od 50 do 60 dolar-
jev, če primerjamo z Mc Donaldsom, kjer 
so se najedli že za 15 dolarjev. Ker je San 
Diego na meji z Mehiko, so poskusili tudi 
mehiško hrano, ki je bila malce preveč 
začinjena za dekleti. Da so malo omilili 

sladkosti ameriškega vsakdana, so si v tr-
govini kupovali še sadje. 
Ustavili so se tudi v tipičnem ameriškem 
''steak-housu''. Postanek jih je sicer stal 
95 dolarjev, vendar so bili z zrezki (stea-
ki) zadovoljni. Restavracije so skrbno iz-
birali, da sta se v njih dobro počutili tudi 
deklici. Anja pohvali, da v restavracijah 
dobro poskrbijo za otroke, ki takoj ob pri-
hodu dobijo pobarvanko in barvice, ima-
jo tudi igralne kotičke. Pogosto so pristali 
kar pri ''take-away'' postrežbi. Američa-
nom se zdi nekaj običajnega, da kar iz ho-

telske sobe pokličeš ponudnika hrane, ki 
ti nato naročeno tudi dostavi do sobe. Za 
nas je nepredstavljivo, kako zaupljivi so 
glede kartic. Običajno je, da številko kre-
ditne kartice zaupaš kar po telefonu. Sis-
tem deluje in običajno ni zlorab. Plačuje 
se skoraj izključno s kreditnimi karticami, 
tako da gotovina sploh ni potrebna. Zani-
mivo je tudi, da ko v restavraciji izstavijo 
račun, pod zahtevani znesek pripišeš, ko-
liko napitnine (ki je obvezna in načeloma 
znaša od 15 do 20 % zneska) nameravaš 
dati, nato ti z računa vzamejo vsoto, ki 

vključuje še napitnino. 
Še beseda o nakupovanju: zapisane cene 
so brez davka, ki se od države do države 
razlikuje. Morda bo stvar na prvi pogled 
videti izjemno ugodna, ko temu dodaš da-
vek, lahko ugotoviš, da si se prenaglil.
Za zaključek sogovornica sklene, da jih je 
Amerika navdušila in da se bodo tja ned-
vomno še vrnili. Dežela obljubljenih sanj 
sprejme vsakogar, od posameznika pa je 
odvisno, kako se bo tam znašel.

Katarina Bertoncelj

Pot čez puščavo Mojave iz Palm Springsa proti Las Vegasu. Foto: Jaka Mohorič

Na Zabrnici nad Topoljami stoji pomnik 
iz neobdelanega hotaveljskega marmorja.

Kdo ga je postavil?
Komu v spomin? Zakaj?

Na napisu beremo:
KOMANDANTU

ŠKOFJELOŠKEGA
ODREDA
KAPETAN

VRHUNC OTON
- BLAŽ -

PADEL 5. IV. 1945
ZB Pirniče-Selca

Kdo je bil Oton Vrhunec? Domačin iz 
Selc, kjer se je rodil 10. februarja 1915. 
Po osnovni šoli v domačem kraju in dveh 
razredih klasične gimnazije v Mariboru 
se je v Ljubljani izučil za ključavničarja. 
Med drugim je bil zaposlen v Goričanah 
in Vidmu pri Krškem. Po razpadu Jugo-
slavije je delal  v tovarni letalske opreme 
v Kranju. Bil je delavski zaupnik. 
Že pred vojno je pisal pesmi, a so osta-
le v rokopisu. Rad je javno deklamiral 
Prešernove, Gregorčičeve in svoje pesmi 
ter tudi igral na odru selškega kulturnega 
društva. Iz Prešernove Turjaške Rozamu-
nde izvira njegov partizanski psevdonim 
Ostrovrhar.
V Zgornjih Pirničah, kamor se je z druži-
no priselil poleti 1941, se je takoj pridružil 
Osvobodilni fronti. Bil je terenski odbor-
nik in obveščevalec, organiziral je zbiranje 
orožja in streliva ter posredoval zvezo čez 
Savo. Med borce Gorenjskega odreda na 
Jelovici je prišel februarja 1943. Po nekaj 

DVE OBLETNICI OTONA VRHUNCA -
BLAŽA OSTROVRHARJA, PARTIZANSKEGA PESNIKA

(ob tretjem ponatisu njegove pesniške zbirke)

tednih je bil že komandir 1. Blaževe čete 
Selškega bataljona. Kot človek izrednih 
organizacijskih in vodstvenih sposobnos-
ti je bil v naslednjih mesecih odrejen na 
pomembne naloge: kot komandant 3. ba-
taljona Prešernove brigade, namestnik in 
nato komandant novoustanovljene XVI. 
brigade Janka Premrla - Vojka, načelnik 
štaba III. slovenske narodnoosvobodilne 
udarne brigade (SNOUB) Ivana Gradni-
ka. Obiskoval je tečaj višje oficirske šole 
pri Glavnem štabu NOV in partizanskih 
odredov Slovenije (POS) v Metliki. Leta 
1943 je bil izvoljen za delegata v Zbor od-
poslancev slovenskega naroda v Kočevju 
in leta 1944 za člana Slovenskega naro-
dnoosvobodilnega sveta (SNOS). 

Poleti 1944 je postal komandant Škofje-
loškega odreda, ustanovljenega na Puču 
v Martinj Vrhu. Njihovo operativno ob-
močje je bilo veliko širše kot območje 
Šk. Loke s Selško in Poljansko dolino. 
Uspešno je vodil številne odredove akci-
je. Odlikoval se je z izredno hrabrostjo, 
tovarištvom, odločnostjo.  Z glasom gro-
movnika je sejal strah po sovražnih posto-
jankah. Borce je na pohodih znal bodriti 
z dobro voljo in ognjevitimi besedami. 
Januarja 1945 so ves mesec osvobajali 
Železnike.  Na mitingih je zanosno de-
klamiral. Nekateri tukajšnji prebivalci se 
ga še dobro spominjajo. Tudi pogumni in 
domiselni fantje pionirskega odreda Rati-
tovec. V drugi polovici marca pa se je na 

Spominski kamen nad vasjo Topolje. Foto Andrej Tarfila

Grand Canyon. Foto: Jaka Mohorič
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tem območju začela najostrejša od vseh 
dotedanjih nemških ofenziv. 
''5. aprila 1945 so člani štaba odreda, 
Blaž, njegov namestnik Franc Sivec - 
Sivc, komisar Anton Volčič - Sašo in 
Janko Poljanec - Koder po opravljeni 
nalogi krenili iz Selc proti vasi Topolje. 
V neposredni bližini vasi jih je napadla 
močnejša patrulja domobrancev iz Šk. 
Loke. Borci so sprejeli neenak boj in se 
skušali prebiti skozi sovražnikov obroč. 
Sivcu, Sašu in Kodru je to uspelo, a Blaža 
je krogla na bližnji njivi ranila v koleno. 
Ker se ni mogel umakniti, živ pa ni hotel 
pasti v roke sovražniku, si je s pištolo sam 
vzel življenje. Domobranci so iznakaženo 
truplo pustili tam, borci pa so ga kasneje 
prenesli v Železnike in ga pokopali z vo-
jaškimi častmi. Po vojni je bil prekopan 
v družinski grob v Selcih, kasneje pa na 
pokopališče v Zg. Pirničah.'' (Vir: Pomni-
ki NOB na Škofjeloškem, Borec Lj. 1986, 

str. 351, in razgovor z Blaževim sinom 
Antonom Vrhuncem.)
Na kraju, kjer je padel, sta mu ZB Pirniče 
in Selca postavili spominski kamen.
Oton Vrhunec - Blaž Ostrovrhar je tudi 
med vojno pisal pesmi. Objavljali so jih 
v partizanskih glasilih. Nastajale so po 
bojih, ob izgubah soborcev, navdihovala 
ga je tudi naša zgodovina. Smrti padlih 
tovarišev so ga globoko prizadele. Nje-
gova pesniška zbirka, ki so jo natisnili v 
partizanski tehniki Groga v Martinj Vrhu 
in je izšla 15. novembra 1944, nosi naslov 
Pesmi padlim borcem. Doslej je doživela 
dva ponatisa. Prav te dni pa so Pesmi pad-
lim borcem ponovno, tretže jič ponatis-
njene. Izšle so ob 100-letnici pesnikovega 
rojstva in 70-letnici njegove junaške smrti 
ter 70-letnici zmage nad nacifašizmom in 
osvoboditve Slovenije. Izdalo jih je Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Škofja 
Loka.

Padlemu partizanu smo izkazali hvaležnost 
in spoštovanje na spominski slovesnosti, ki 
je bila 11. aprila letos nad Topoljami. 
Ne smemo jih pozabiti, ne časov ne ljudi, 
ki so zastavili svoja življenja, da na naših 
tleh še naprej živimo Slovenci, naša bese-
da in naša pesem. Obiskujmo z mladimi 
te kraje spomina in jim pripovedujmo o 
naši zgodovini.

Martina Sedej

Viri:
Lotrič, Tone: Škofjeloški odred. Partizanska 
knjiga in Odbor Škofjeloškega odreda, 1971 
(Knjižnica NOV in POS; 26/2).   
Traven, Terezija: Vrhunec, Oton (1915–
1945). V: Slovenska biografija. Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, Znanstve-
noraziskovalni center SAZU, 2013. Dostopno 
na http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi823596/. 

V Dražgošah je bilo na pustno nedeljo veselo. Na vasi so zavla-
dale vile, čebelice, kavboji, gusarji, kraljične … Maškare so bile 
od blizu in daleč, majhne in velike, suhe in debele ter predvsem 
vesele, da se nam lahko pokažejo v sprevodu od nekdanje trgo-
vine do šole. 

Mojca Pokrajculja jih je zaradi hudega mraza skupaj z živalmi 
povabila v svoj piskrček. Predstavo so dekleta iz Dražgoš (Ema, 
Lidija, Ana, Tina, Maja L., Maja Z.) odlično priredile za oder, 
predvsem pa navdušile z igro in glasbenimi vložki ob pomoči 
Mateja in Blaža.

Renata Valh Pintar

MAŠKARE RAZVESELILA MOJCA POKRAJCULJA

Maškare so z zanimanjem spremljale predstavo. Foto: Barbara Debeljak

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Barbara Debeljak, Matjaž Benedičič, Matic Megušar, Janez 
Tolar, Simon Benedičič, Bojan Rihtaršič, Tomaž Benedičič, 
Tine Benedičič, Jani Marenk in Aleksander Čufar so v cerkvi 
sv. Antona Puščavnika v postnem času na ogled postavili fo-
tografije na temo Zrenje Stvarnikovih lepot. Zbrati fotografe 
župnij Železniki, Dražgoše in Zali Log je bila ideja kaplana 
Branka, podpiral pa ga je župnik Tine. Izbor fotografij je op-
ravil fotograf, platinasti odličnik, član Umetniškega sveta Fo-
tografske zveze Slovenije, Aleksander Čufar: ''Ob teh fotogra-
fijah se vidi, da razmišljajo, iščejo v svojih motivih nekaj več in 

STVARNIKOVE LEPOTE V ŽUPNIJSKI
CERKVI SV ANTONA

Fotografi so predstavili tihožitja, motive iz Škofjeloškega pasijona in nara-
ve. Foto: Aleksander Čufar, EFIAP/p, EPSA, MF FZS

Zbrani fotografi župnij Železniki, Dražgoše in Zali Log.
Foto: prispeval  Aleksander Čufar, EFIAP/p, EPSA, MF FZS

Predsednik TD Železniki Tomaž Weiffen-
bach je povedal, da so jih letos našteli več 
kot 300, od tega več kot 150 otrok. Zato-
rej tudi gregorčkov, narejenih iz naravnih 
materialov, ki so počasi drseli po vodni 
gladini in klicali pomlad in svetlobo, ni 
manjkalo. Program so letos oblikovali 
otroci iz Antonovega vrtca iz Železnikov, 
kot povezovalec prireditve pa se je zopet 
izkazal Rok Pintar. Kres so pripravili 
skavti Žilavi žebljički, ki so pomagali tudi 
pri sežiganju gregorčkov ob koncu pri-
reditve. Člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Železniki so vestno skrbeli za var-
nost ob vodi in ob ognju, ribiška družina 
pa je skrbela, da so gregorčki varno pluli 
po gladini bajerja. Pri uresničitvi celotne-
ga programa so pomagale domače organi-
zacije, za kar se jim pri TD zahvaljujejo, 
je še dodal Weiffenbach. 

Tudi letos so v Mladinskem centru Že-
lezniki ob prihajajočem Gregorjevem pra-
zniku organizirali delavnico izdelovanja 
gregorčkov za otroke. Animatorka Tinka 
Benedik je pojasnila: 
''Da je gregorjevo v naših krajih nekaj po-
sebnega, so dokazali otroci in starši s še 

znajo to tudi pokazati,'' je Čufar pohvalil fotografe na odprtju 
razstave. Fotografi so predstavili tihožitja, motive iz Škofje-
loškega pasijona in narave. ''Prav v naravi je polno prikazov 
borbe za  življenje. Zakaj se ne bi tudi mi zgledovali po njej in 
zmagovali za druge in zase?'' je še dejal Čufar. Da je bilo na 
ogled postavljenih 26 odličnih fotografij, dokazuje tudi veliko 
število obiskovalcev razstave, ki je bila na ogled od 14. do 25. 
marca 2015.

Renata Valh Pintar

PLAVAJOČI GREGORČKI
PRIKLICALI POMLAD

Gregorček in nasmejani lastnik. Foto: Arhiv MCŽ

Bajer v Plnadi je tudi letos privabil številne
obiskovalce. Foto: Andrej Tarfila

Letošnja prireditev Luč v vodo, ki jo 11. marca, na predvečer praznika sv. Gre-
gorja, že dvajseto leto zapored organizira Turistično društvo Železniki, je ob 
bregove bajerja v Plnadi privabila številne obiskovalce.

večjo udeležbo kot prejšnja leta. Tokrat se 
je delavnice udeležilo kar 30 otrok. S so-
animatorko Mladinskega centra Železniki 
Ano Mohorič sva tako imeli polne roke 
dela, otroci pa tudi. Pripravljenega sva 
imeli goro kartona in ogromno karto-
nastih škatel. Bili sva presenečeni, ko je 
škatel dejansko zmanjkalo, porabili smo 
vse. Najprej smo v temi in z nekaj prižga-
nimi svečkami nekajkrat odpeli pesmico 
Barčica, da smo ustvarili pravo vzdušje. 
Nato so otroci odhiteli k delu. Začeli so z 
barvanjem strehe, ki so jo lahko na koncu 
tudi oblikovali. Sledila je izdelava trupa. 
Pri ustvarjanju so imeli popolnoma pro-
ste roke in obe z Ano sva se trudili, da bi 
čim bolje uresničili njihove ideje. Nastala 
so ogromna in majhna okna, mavrice in 
rožice, vrata in luknje, na koncu pa smo 
trup, streho in debelejši karton za podla-
go zlepili skupaj in nastal je čudovit gre-
gorček, pri nekaterih že kar cel gregor. 
(smeh) Zadovoljni so otroci svoje stva-
ritve odnesli domov, nestrpno čakajoč na 
prireditev Luč v vodo, kjer so jih s prižga-
nimi svečkami spustili na čarobno pot po 
vodni gladini.

Nina Drol
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Tudi letos se je na pustni torek, 17. februarja, v kulturnem 
domu v Železnikih trlo pisanih pustnih šem. LAS Občine 
Železniki je organiziral pustno rajanje za otroke, ki je po-
pestrilo že tako razigrani dan. 

Več kot sto maškar se je zabavalo ob nastopu spretnih mažo-
retk iz Mažoretnega društva Železniki, Ane Mohorič ter Simona 
Razpotnika in njegove nepogrešljive harmonike. Našemljenih je 
bilo tudi  kar nekaj odraslih spremljevalcev, ki so se v prijetno 

Naša someščanka Petra Dobravec je priš-
la med nas žarečega obraza in polna dob-
rih energij. Tako jo poznamo tudi s TV-
-ekrana, ko je radostno govorila o svojem 
velikem  dosežku. Saj gotovo veste: sep-
tembra 2014 je na svetovnem prvenstvu 
v Granadi zasedla 4. mesto v disciplini 
zračna pištola in s tem dosegla kvoto za 
nastop na Olimpijskih igrah poleti 2016 v 
brazilskem Riu de Janeiru. Prvo slovensko 
kvoto!
Teeežko torbo je pritovorila po stopnicah 
v sejno sobo kulturnega doma. Me je sko-
raj nismo mogle niti premakniti, Petra pa 
– menda zlahka. Radovedno smo ji pris-
luhnile.
Pred nekaj leti je dr. Branko Košir, trener 
Strelskega kluba Lotrič v našem kraju, na 
Čipkarskih dnevih opazil Petrino odlično 
streljanje. Odtlej je ne le včlanjena med 
strelce, ampak temu športu resnično pre-
dana. Razložila nam je, katere sekcije vse 

V aprilu v Krajevni knjižnici Železniki 
zaključujemo prireditve, ki so pote-
kale v jesensko-zimskem času. 

Otroci že vrsto let obiskujejo ustvarjalne 
delavnice in ure pravljic. V letošnji sezoni 
smo zanje pripravili še štiri delavnice, v 
kateri so si najprej ogledali kratko igrico, 
potem pa še sami izdelali lutko in zaigrali 
prizor iz igrice.  Zelo dobro je bila obiska-
na predstava za otroke z naslovom Čudna 
pošiljka, ki so jo odlično zaigrali starši ot-
rok iz Vrtca pri OŠ Železniki. Lani smo 
obljubili več dejavnosti za odrasle obi-

VESELO OTROŠKO PUSTNO RAJANJE V ŽELEZNIKIH
okrašeni dvorani kulturnega doma prav tako prepustili veselemu 
razpoloženju. Vsi udeleženci pustnega rajanja so se lahko poslad-
kali s pustnimi krofi sponzorja Don-dona in se odžejali s toplim 
čajem, ki ga je prispevala Karolina Reya Škoda iz Gostilne Trnje.
Pust naslednje leto zagotovo bo, PUSTNO RAJANJE ZA OT-
ROKE v Železnikih pa tudi, sta mi prišepnila dva razigrana klov-
na, ki sem ju srečala na letošnjem rajanju.

Nina Drol

NJENA LJUBICA
Zimzelenke smo imele spet posebno gostjo. Pričakovale smo jo z veliko rado-
vednostjo. Kako bi je ne!

Razigrane pustne šeme. Foto: Andrej Tarfila Tudi smeha ni manjkalo. Foto: Andrej Tarfila

ima njihov klub, od najmlajših do vetera-
nov, in da trenirajo v kleti naše osnovne 
šole. Petra je po službi, zaposlena je v Do-
melu, in tudi sicer velikokrat na strelišču 
in trenira. Že trening, seveda tudi dobri 
rezultati na tekmah, vse to ji je v velik 
užitek. A pravi, da ne strelja na rezultat, 
ampak poskrbi, da je prav vsak strel kar 
se da najbolj perfekten.
Prinesla nam je pokazat nekaj svojih naj-
večjih odličij. Kako bi bila njena torba 
šele težka, če bi prinesla vsa! Saj bi goto-
vo ne bilo dovolj prostora, smo ugibale. 
Videle smo nekaj njene opreme, strelski 
trak in strelske čevlje. A kdaj bo prišla na 
vrsto zračna pištola? O, končno! ''Zdaj pa 
vam pokažem svojo ljubico.''  Velika je, ta 
njena ''ljubica''. Rade smo jo potežkale. 
Oooh!
Marsičesa nam ni sama povedala, ampak 
se najde na spletu.  Že v prvi tekmovalni 
sezoni so se začeli vrstiti uspehi, ki so pri-

čali o njenem velikem talentu za strelstvo.  
Leta 2012 je na mednarodnem tekmova-
nju v Splitu dobila bronasto medaljo. Le 
nekaj tednov kasneje je na evropskem 
prvenstvu v Odenseju na Danskem do-
segla visoko 13. mesto in le za en krog 
zgrešila finale osmerice najboljših strelk 
v Evropi. Na sredozemske igre v turškem 
Mersinu se je kvalificirala kot edina slo-
venska strelka z zračno pištolo. Prišla je 
v finale in si pristreljala bron, prvo sloven-
sko žensko medaljo za streljanje s pištolo. 
Tako je na podelitvi Strelec leta 2013 v 
Laškem prejela zlato plaketo. Leta 2012 
je dobila bronasto plaketo in leta 2013 
srebrno plaketo Športnik Občine Železni-
ki. Tudi leto 2014 je bilo za Petro izredno 
uspešno. Mednarodnim uspehom je do-
dala  še zmago na državnem prvenstvu. 
Septembra 2014 je potekalo veliko sve-
tovno prvenstvo, prvo, kjer je bilo mogo-
če osvojiti kvote za olimpijske igre 2016. 
Sem že povedala, da jo je Petra dosegla, 
to kvoto!
Tam v Granadi je naša odlična strelka pi-
sala slovensko strelsko zgodovino, saj se 
je na olimpijske igre kvalificirala kot prva 
naša strelka s pištolo, in to po dolgih 30 

letih od zadnjega slovenskega nastopa s 
pištolo na olimpijskih igrah.
Zimzelenke smo z velikim zadovoljstvom 
poslušale zanimivo Petrino pripoved in 
hkrati spoznavale njen sproščeni, šaljivi 
karakter.
Hvalijo jo njeni uspehi. Dosega jih z 
resnim delom. Sistematična je, posluša 
trenerjeve nasvete. Zna se pohvaliti za 
uspeh, a tudi stoično prenesti, kadar ni 
tako uspešna, kot si želi. Petra Dobravec 
je vrhunska strelka, ki je sposobna na tek-
movanjih vseh ravni dosegati visoke, celo 
najvišje uvrstitve. Poznavalci pravijo, da 
njen najboljši čas šele prihaja.
Petra, Zimzelenke Ti iskreno čestitamo 
za uspehe in se Ti zahvaljujemo za zares 
prijetno urico, ki smo jo preživele v Tvoji 
družbi.

Martina Sedej
Nasmejana Petra Dobravec v družbi zadovoljnih Zimzelenk.  Na mizi tudi nekaj njenih pomembnih 
odličij. Foto: Niko Sedej

V KRAJEVNI KNJIŽNICI JE TUDI POZIMI PESTRO
skovalce knjižnice. Tako smo v oktobru 
pripravili dve predavanji, prvo je imelo 
naslov Kako do boljše pozornosti, vida in 
motorike roke, v drugem pa smo se lah-
ko seznanili z osnovami tapkanja. Nada-
ljevali smo s potopisnim predavanjem in 
predstavitvijo knjige družine Krišelj-Gru-
bar o poti okoli sveta. Decembra nam je 
naša sodelavka predstavila kolesarsko pot 
Via Claudia Augusta, ki sta jo prekolesa-
rila skupaj z možem.
Alenka Veber nas je obiskala prva v letu 
2015 in nam predstavila svoje raziskova-
nje o poti slovenskih izseljencev v Ameri-

ko. Kaj nam govorijo slavne slike, nam je 
razkrila umetnostna zgodovinarka Maja 
Pangos. Zadnje predavanje je bilo spet po-
topisno – s svetovno popotnico Tino Gr-
čar smo se sprehodili po afriških državah 
Malavi in Mozambik. Januarja in februar-
ja smo kvačkali pod mentorstvom gospe 
Marije Plešec. Delavnica je bila dobro 
obiskana, veseli smo bili  navdušenja mla-
dih ljubiteljev ročnih del. V čitalnici je 
bila oktobra na ogled razstava ob stoletni-
ci začetka 1. svetovne vojne. Pravljice na 
Gorenjskem je naslov fotografske razsta-
ve, ki jo je pripravil domačin Janez Tolar. 
Jeseni vas ponovno vas ponovno vabimo, 
da obiščete prireditve, ki jih bomo pripra-
vili za otroke in odrasle. Poleg knjig si v 
knjižnici lahko izposodite tudi revije, fil-
me na DVD-jih, in glasbo na CD-jih.
Še nekaj statističnih podatkov: v letu 
2014 je bilo v knjižnico včlanjenih 1.095 
aktivnih bralcev, ki so jo obiskali 19.711-
krat in si izposodili 74.976 enot gradiva.
Knjižnico lahko obiščete ob torkih, četrt-
kih in petkih od 14.00 do 19.00 in ob sre-
dah dopoldne od 10.00 do 15.00. 
Letošnji poletni urnik bo nekoliko spreme-
njen, prilagojen bo obiskovalcem, ki knji-
žnico lahko obiščejo le ob popoldnevih, in 
sicer bo  julija in avgusta knjižnica odprta 
ob torkih in četrtkih od 13.00 do 19.00.
Prisrčno vabljeni v vašo knjižnico.  

Tatjana Bertoncelj in Tatjana ŠmidLično urejen oddelek za mlade bralce. Foto: Andrej Tarfila



32 33

DRUŠTVENA DEJAVNOST DRUŠTVENA DEJAVNOST

V Škofji Loki so letos po šestih letih 
premora ponovno uprizorili Škofje-
loški pasijon. Pri uprizoritvi so so-
delovali tudi prostovoljci iz Selške 
doline. 

Škofjeloški pasijon, najstarejše ohranjeno 
dramsko besedilo v slovenščini, je leta 
1721 ustvaril Lovrenc Marušič, pater Ro-
muald. Pisan je v obliki, ko jo je najbolje 
razumel preprost človek, ki je živel pred 
300 leti. Z zapisom je pater tudi pokazal, 
da je slovenski jezik ravno tako zmožen 
dramskega besedilnega izražanja. V vsem 
tem času se je ohranilo originalno besedi-
lo, ki ga hranijo v škofjeloškem kapucin-
skem samostanu,  faksimile rokopisa pa si 
je mogoče tudi ogledati v njihovi knjižni-
ci. Škofjeloški pasijon je zaradi svojega iz-
rednega kulturnozgodovinskega pomena 
vpisan v register žive kulturne dediščine 
in je bil z odlokom razglašen za živo moj-
strovino državnega pomena. Poteguje pa 
se tudi za uvrstitev na Unescov seznam 
nesnovne kulturne dediščine. Škofja 
Loka je tudi članica Evropasijonskega 
združenja. Zanimivo je, da je prizorišče 
večine pasijonov oder, posebnost Škofje-
loškega pasijona pa je uprizoritev v obliki 
procesije.
Sicer so na Loškem pasijon prvič uprizo-
rili že leta 1713 in z njim bolj ali manj 
redno nadaljevali do leta 1767, ko ga je 
goriški škof (mesto je takrat spadalo pod 
goriško škofijo) prepovedal. Ponovno so 
ga tako uprizorili šele v naših časih – v 
letih 1999, 2000, 2009 in letos. 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON POVEZUJE

Foto: Andrej Tarfila

Foto: Andrej Tarfila

Foto: Andrej Tarfila

Za pripravo letošnjega pasijona so se 
oblikovale številne igralske skupine s 
področja, ki je sestavljalo nekdanje loško 
gospostvo. Sestavljalo jih je več kot 1000 
prostovoljcev, ki so pokazali izredno po-
zitivno naravnanost in pripravljenost 
žrtvovati svoj čas, sposobnosti in energijo 
za uprizoritev te velike mojstrovine. Po 
zadnjem štetju naj bi tako sodelovalo 933 
igralcev, poleg tega pa še okoli 200 opera-
tivcev na terenu. Večinoma gre za igralce, 
ki so s pasijonom imeli izkušnje že izpred 
šestih let, veliko pa je tudi takšnih, ki se v 
tej vlogi predstavljajo prvič. 
Igralske skupine prihajajo tudi z obmo-
čja občine Železniki. V Železnikih so 

delovale skupine pod vodstvom Roberta 
Kuharja. Ena izmed skupin (12 ljudi) je 
uprizorila kovaški ceh, druga skupina, ki 
jo je sestavljalo 13 ljudi (12 apostolov in 
Jezus) in osel, je odigrala prizor Vhod v 
Jeruzalem. Prizor Mati Sedmih žalosti je 
prikazalo pet igralcev iz Železnikov, sode-
lovalo pa je še 40 spokornikov, križenos-
cev in nosačev odra.
Iz Selc je prišlo več skupin pod vodstvom 
Agate Tušek. V prizoru Pekel je bilo 24 
igralcev. 17 jih je predstavljalo okostnja-
ke, ki so bili posebna atrakcija, saj so 
se naučili prav posebnega načina hoje 
oziroma premikanja, preostalih sedem 
pa je imelo govorne vloge (npr. hudič z 
bobnom). V prizoru Križev pot je bilo 12 
selških igralcev, v prizoru Kristus na kri-
žu pa je sodelovalo še 16 spokornikov in 
puščavnikov.  
16 otrok iz Osnovne šole Železniki se 
je preobleklo v Adamove otroke. Dva 
osnovnošolca iz Osnovne šole Železniki 
sta v predstavi sodelovala pod okriljem 
Glasbene šole Škofja Loka. Pasijon pa je 
s pesmijo kot skupina Ljudstvo zaključilo 
14 Grudnovih Šmikel pod vodstvom Mar-
jete Naglič. 
Igralci so se najprej kalili v govoru na 
lektorskih vajah pod vodstvom lektorja 
Ludvika Kaluže, kjer so se naučili pravil-
nega naglašanja stare slovenščine. Lek-
torske vaje, ki so potekale po lokacijah v 
Selški dolini, je budno spremljal tudi rež-
iser Milan Golob, ki je vajeti popolnoma 
prevzel, ko je bil čas, da se igralci naučijo 
postavitve na odru. Vaje pod okriljem re-

žiserja so potekale na odru v Škofji Loki, 
večinoma v t. i. pasijonskem zavetju v pro-
storih vojašnice. 
Pogovarjali smo se s Tatjano Benedičič, 
ki je igrala vlogo Kristusovega angela v 
11. prizoru križanja. Najprej je sicer na-
meravala sodelovati le kot igralka, ker pa 
se je izkazalo, da bi potrebovali njeno po-
moč tudi na drugih področjih, je kmalu 
postala še asistentka režije in organizator-
ka igre, in je pretekle mesece praktično 
živela za pasijon. Njeno delo je obsegalo 
koordinacijo, delo z mediji in igralci, pro-
ti koncu je bila tudi v Pasijonski pisarni. 
Pove, da je bilo vzdušje med sodelujoči-
mi prijateljsko in sproščeno. Uživala je v 
opazovanju preobražanja sebe in kolegov: 
''Ko se spustiš v igro, se izpostaviš, poka-
zati moraš tisto stran sebe, ki je običajno 
skrita. Na poti igranja se srečaš sam s se-
boj. Ko dovoliš vlogi, da zaživi v tebi, se 
kot oseba malce umakneš. V tebi zaživijo 
druge dimenzije. Igralci, ki so šli skozi 
te procese in opazovali drug drugega, 
so opažali rast lika. V dramskem delu se 
med sodelujočimi vzpostavijo vezi, ki niso 
vsakdanje.'' Pri igranju je igralec izpostav-
ljen režiserju, ki vodi in raziskuje skupaj 

z igralcem. ''Način dela z režiserjem in 
lektorjem je bil prilagojen posamezniku. 
Vloga režiserja je, da igralcem omogoči, 
da sami odigrajo vlogo. Da igralec igra lik 
in ne lik igralca … Procesi so nas zbližali. 
Veliko smo se smejali in hecali'', še doda 
Tatjana, ki se je zaradi sodelovanja pri 

ustvarjanju nečesa tako velikega počutila 
zelo živo. Zadovoljna je v zavedanju, da 
je opravila tudi mnogo očem nevidnega 
dela, brez katerega uspešne predstave ne 
bi bilo. 

Katarina Bertoncelj

Že peti gasilski večer narodnozabavne 
glasbe v organizaciji selških gasilcev je 
potekal 7. februarja 2015 v športni dvo-
rani v Železnikih. Kot vedno je tudi le-
tos privabil množico obiskovalcev, ki so 
se v sedem ur trajajočem programu ob 
poskočnih ritmih lahko tudi zavrteli. S hi-
mno v izvedbi Maje Berce so se na začet-
ku poklonili tudi kulturnemu prazniku, ki 
je sledil prihodnji dan. Prijetno druženje 
je povezoval Franci Podbrežnik, obisko-
valci pa so se poveselili ob zvokih skupin 
Dor ma cajt, Donačka, Okrogli muzikan-
tje, Gadi in Strmina, Kvarteta Obzorje, 
Harmonikarskega orkestra Železniki in 
Ansambla Saša Avsenika ter prisluhnili 
tudi Tonetu Habjanu, opernemu pevcu 
iz Dražgoš. Izkupiček koncerta so gasilci 
namenili gradnji novega gasilskega doma 
v Selcih, ki naj bi se začela prihodnje leto 
v središču Selc, le 100 m stran od seda-
njega. V gradnjo so sicer že vložili lastna 
sredstva, sofinancirala jo bo Občina Že-
lezniki, pridobiti pa želijo tudi evropska 
sredstva.

ZABAVNA VEČERA ZA PODPORO GASILCEM
V mesecu dni sta se zvrstila kar dva gasilska večera. Izkupiček bodo gasilci namenili za nujno potrebne investicije. 

Peti gasilski večer narodnozabavne glasbe v organizaciji selških gasilcev. Foto: Andrej Tarfila

Natanko mesec dni kasneje, 7. marca 
2015, pa je PGD Železniki v dvorani 
na Češnjici pripravilo dobrodelni kon-
cert Bodimo nocoj vsi gasilci, ki je le-

tos potekal drugič. Zbrani so se v okrog 
dve uri trajajočem programu zabavali z 
ansambli Nevihta, Netopir, Katerman, 
Kolovrat, Poljanskimi orgličarji, skupi-
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Drugi dobrodelni koncert Bodimo nocoj vsi gasilci pod okriljem PGD Železniki. Foto: Andrej Tarfila

no Dor Ma Cajt, Marjanom Urbanijo in 
Harmonikarskim orkestrom Železniki, 
večer pa je popestril tudi skeč v izved-
bi Nine Ravnikar in Blaža Vrhunca iz 
KUD-a France Koblar iz Železnikov. 
Vsi nastopajoči so se odpovedali ho-
norarjem, omogočen je bil brezplačen 
najem dvorane, celoten izkupiček od 
vstopnine pa je tako šel v roke gasilske-
ga društva, ki bo sredstva namenilo za 
opremo in dokončanje gasilskega doma, 
ki je zrasel iz orodišča v industrijski 
coni Alplesa.

Hvala, ker tudi na takšen način podpirate 
naše gasilce.

Katarina Bertoncelj

V spominu nam še močno odzvanja 
zadnja postojanka karavane smučarskih 
skokov Planica, kjer smo letos trikrat 
poslušali slovensko himno. V petek, 20. 
marca, je prvo mesto osvojil Peter, v so-
boto so naši skakalci slavili ekipno zma-
go, v nedeljo pa je našega skakalnega asa 
ugnal reprezentančni kolega Jurij Tepeš 
in Prevc je pristal na drugem mestu. Od 
sodnikov je za skok prejel kar pet bleste-
čih dvajsetic. Za las mu je sicer ušel veli-
ki kristalni globus. V skupnem seštevku 
sta sicer oba s Freundom s 1.729 točka-
mi zbrala najvišje število točk, s čimer 
sta kar za 327 točk premagala lanskega 
zmagovalca Kamila Stocha (1.402 točki), 
vendar pa je na koncu veliki kristalni glo-
bus prejel Freund zaradi večjega števila 
zmag. A kot vedno tudi tokrat Peter kriv-
de ni valil na druge, temveč je bil kritičen 
do sebe. Tako je zbranim novinarjem po 
tekmi povedal, da je dojel, da je imel na 
voljo 31 tekem, da osvoji tisto točko, zato 
je grenak priokus tudi hitro zbledel. Ne 
smemo pa mimo tega, da je že drugo leto 
zapored osvojil mali kristalni globus v po-
letih, s čimer je dobil potrditev, da je naj-

PETER PREVC OSTAJA NAJBOLJŠI LETALEC
Peter Prevc je tudi letošnjo sezono zaključil veličastno. Za vse uspehe, ki jih je nanizal in s katerimi je presegal mejnike 
smučarskega skakanja, mu iskreno čestitamo. 

boljši letalec. Po zaključku sezone je bil 
z napredkom zadovoljen, saj je popravil 
lanski rezultat v skupnem seštevku, ki je 
bil 1.312 točk.
Skupno je v letošnji sezoni nanizal 3 
zmage: 24. januarja 2015 v Sapporu, 14. 
februarja 2015 v Vikersundu in 20. mar-
ca 2015 v Planici. Nekaj posebnega je bil 
vsekakor Vikersund, kjer je na februarski 
petek 13. (no, vidite, da to ni nesrečna 
številka) z 245,5 m obeležil nov slovenski 
rekord v skokih, naslednji dan, na valenti-
novo, pa je prestavljal svetovne mejnike. 
Postavil je svetovni rekord – 250 m. In 
kako se je počutil, ko je v zraku preletel 
četrt kilometra? ''Videl sem, da sem v 
zraku nekoliko višje kot v prejšnjih sko-
kih in zavzel sem dober položaj ter ča-
kal, kaj bo. Imel sem celo nekaj časa, da 
uživam, potem pa sem se moral pripra-
viti na pristanek.'' (www.rtvslo.si/sport.) 
Pred njim je svetovni rekord izmed slo-
venskih skakalcev izmed Slovencev leta 
1961 dosegel le Jože Šlibar, ki je pristal 
pri 142 m.
Peter je tudi letos ostal zvest svoji drži. 
Ostaja miren, realen, ne kalkulira in želi 

vsakič posebej narediti dober skok. O 
počutju pred zadnjim odločilnim sko-
kom te sezone v dolini pod Poncami je 
povedal, da je bil umirjen in napet hkra-
ti, na poti proti vzletišču si je govoril, da 
mora vse te misli dati ven iz glave. Po-
jasnil je, da je imel idejo in vizijo, kako 
se lotiti nastopa, zato za zadnjih sedem 
tekmovalcev pred sabo sploh ni vedel, 
kako so se odrezali. Letošnja zima ga je, 
kot je ob zaključku sezone povedal novi-
narjem, tudi psihično veliko naučila, saj 
je bilo nekaj preizkušenj, na katerih se 
je kalil. 
Peter ima veliko oboževalcev. Zelo je uži-
val v Planici med svojimi navijači, ki so 
ga spodbujali z močnim vihtenjem slo-
venskih zastav. Predvsem otrokom je rad 
delil kartice s svojim podpisom. V Plani-
ci jih je podelil tam nekje okrog 2.000. 
Trenutno uživa na zasluženem dopustu, 
stran od medijev in prepoznavnosti. Že-
limo mu, da se kar najbolje regenerira in 
si spočije od še ene naporne, a izjemno 
uspešne sezone. 

Katarina Bertoncelj

FOTOREPORTAŽA – PLANICA 2015
Fotoreportaža: Andrej Tarfila 
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V Smučarskem klubu Domel so že znani skoraj vsi odgovori 
na vprašanja, ki so se zastavljala v začetku in skozi sezono.
 
Glavno je bilo: bomo preživeli in ohranili odlične rezultate naših 
tekmovalcev?
Finančna situacija nas je v pričetku sezone prisilila, da temeljito 
posežemo v sistem delovanja. Skrčili smo programe in trener-
ski kader. Anžetu Žitniku smo zaupali starejše selekcije, Borutu 
Lotriču pa cicibane. Oba sta zaplula v precej razburkane vode. 
Veliko tudi zato, ker Soriška planina večji del sezone ni imela 
dovolj snega za treninge in smo bili kot 'brezdomci'. Srečo ima-
mo, da nas slovenski smučarski šport spoštuje in nas drugi klubi 
radi vzamejo s seboj na trening na svoja smučišča. ASK Kranjska 
Gora nas je povabil na svoje smučišče, da je imel ob sebi spodob-
no konkurenco. Z veliko truda, usklajevanja, ob premagovanju 
bolezni, ki letos tudi naših tekmovalcev ni obšla, sta trenerja, 
čeprav so jima bili največkrat spodbuda samo dobri rezultati, 
svoje posadke uspešno zasidrala med vodilnimi. 
Prvo veselje nam je naredil Gašper Kemperle z zmago na prvih 
dveh slalomih in drugim mestom na veleslalomu. Tudi v nadaljeva-
nju se je uspešno spopadal s konkurenco, kjer je najmanj 10 odlič-
nih fantov, ki so sposobni poseči po medaljah, in kjer odločajo le 
malenkosti. Končal je na skupnem šestem mestu v državi in postal 
šolski državni prvak. Matevž Lukančič se mu je pridružil na sto-
pničkah in mu je tudi v nadaljevanju za redni poseg med najboljše 
manjkalo samo nekaj kilogramov. Bine Lotrič ima krajšo 'delovno 
dobo' kot njegova vrstnika, a je s pogumnimi vožnjami pristal na če-
trtem mestu v državi. Rebeka Kalan in Nina Drobnič sta med sta-
rejšimi cicibankami bili svojo borbo. Sta veliko hitrejši od drugih, a 
žal obe ne moreta biti na prvem mestu. Tako je Rebeka postala dr-
žavna prvakinja, Nina je podprvakinja. Nina si je s skupno zmago 
na Mini pokalu Vitranc prismučala častno mesto predtekmovalke 
na Pokalu Loka. Obe pa sta blesteli tudi na mednarodni tekmi za 
pokal Roka Petroviča. Luka Šinkovec je težke proge premagal med 
najboljšimi desetimi, Jan Pirc in Katja Kosem pa sta si v tem letu 
izborila boljši startni položaj. Voranc Krek in Urban Šinkovec sta 
kot mlajša v svoji kategoriji spet bila drug z drugim in si izmenjava-
la vodilna mesta. Voranc je bil najboljši na Pokalu Roka Petroviča, 
Urban pa skupno na Mini pokalu Vitranc. Najtežje je bilo Mati-
cu Kalanu. Kljub različnim kombinacijam treningov je prvo leto 

Konfiguracija smučišča, varnost, lahek 
dostop in odlični učitelji so dejavniki, ki 
omogočajo, da se otroci lahko hitro nau-
čijo prvih smučarskih korakov. Potekajo 
tri oblike tečajev: trideseturni, dvajsetur-
ni in individualni. Trideseturni tečajih 
potekajo januarja in februarja v fiksnih 
terminih, dvakrat tedensko (enkrat med 
tednom in enkrat čez vikend) po dve uri. 
Dvajseturni tečaji potekajo bolj zgoš-
čeno in v treh ciklusih (prvi ciklus med 
božično-novoletnimi počitnicami, drugi 
januarja in februarja, tretji med zimski-

SMUČARSKA SEZONA SE ZAKLJUČUJE

v mladinski selekciji pogumno začel in si zmanjševal točke FIS. 
Predvsem v slalomu si je s 15. mestom na Mokri gori in dvema 
odličnima vožnjama na Golteh in Soriški planini priboril približno 
90 točk in si bistveno izboljšal startni položaj. Najmlajši pa so pod 
vodstvom Urha Vodopivca pridno vadili v alpski šoli in svoj trud 
nagradili tudi že z uspešnimi uvrstitvami na Pokalu ciciban. 
Čeprav še ni čisto konec sezone, imamo že odgovor na del zgor-
njega vprašanja. Ohranili smo dobre rezultate in sloves dobrega 
dela z zmanjšanim številom treningov, spet smo dokazali, da je 
velik del uspeha ekipa in da v našem klubu lahko smuča vsak, ki 
si tega želi. Kar se pa tiče drugega dela vprašanja, pa odgovor ne 
zanima ne slovenskega smučarskega športa ne lokalne skupnosti. 

Pokal trenerjev Gartner – mednarodni slalom FIS za 
ženske in moške
Prvi termin za organizacijo tega tekmovanja je bil na koledarju FIS 
31. januarja 2015. Sledil je dober mesec čakanja na snežne pogoje, 
dogovarjanj in usklajevanj. Ne bi se skladalo z letošnjo zimo, če nas 
datum možne organizacije spet ne bi presenetil oziroma je bil teden 
prej, kot smo se dogovarjali. Prav na hitro se je zavrtelo organiza-
cijsko kolesje, ampak sledil je še en šok. Ta je presenetil tudi Filipa 
Gartnerja. Prišlo je 156 prijav – 92 moških in 64 žensk iz 23 držav 
z vsega sveta (Evropa, Amerika, Japonska, Izrael, Nova Zelandija). 
Sam se tekme ni mogel udeležiti, je pa spremljal  vremenske in 
snežne razmere in nam glede na dane pogoje zaželel vse najboljše. 
Tekmovanje je pospremil tudi z željo po polni odgovornosti orga-
nizatorjev, žičničarjev in tekmovalcev. Moramo reči, da smo v tem 
smislu vsi skupaj tudi zares delovali. Smučišče je bilo v soboto, 21. 
marca, pravo mravljišče. Žičničarji so pripravili najboljše pogoje, 
kar se je dalo. Člani kluba smo skupaj s številnimi prostovoljci, ki so 
nam prišli pomagat, zavzeli svoja mesta in do zadnjega zavzeto op-
ravili svoje delo. Glede na to, da je bilo na startu veliko tekmovalcev 
svetovnega pokala, z Maticem Skubetom na čelu, se je tekma za 
vse, ki jim je uspelo prevoziti dolgo in zahtevno progo, obrestovala. 
Priborili so si odlične točke FIS. Najboljšim je priznanja podelila 
ga. Irena Gartner, žena našega vrhunskega in klubskega dolgole-
tnega trenerja Aleša Gartnerja. Vendar pa ni počela samo tega. 
Celo tekmo je stala na kontroli: prvi tek še v megli, vetru, mrazu, v 
drugem teku pa nas je razveselilo sonce.  Tekmovanje je zares pote-
kalo tako, da smo bili na koncu zadovoljni vsi. Potrditev o uspešno 
izpeljani tekmi smo dobili tudi od Mednarodne smučarske zveze. 
Ne samo, da je bil to velik športni dogodek, Selška dolina se je 
predstavila tudi s svojo gostoljubnostjo in kakovostno gostinsko 

in nastanitveno ponudbo. Okoli 150 tujcev je za več dni zapol-
nilo vse nastanitvene kapacitete. Vse tisto, česar jim ni uspelo 
videti, so tekmovalci in spremljevalci odnesli s seboj v ličnih 
prospektih, ki jih je pripravil Muzej Železniki. 
Da pa ta dan ni bil adrenalinski samo na športnem področju, 
je poskrbel naš generalni sponzor, Domel, d. o. o., ki je najbolj-
šim podaril čudovite lončke, ki jih bodo spominjali, da so bili 
na planini, ki je dajala navdih tudi znanemu impresionističnemu 
slikarju Ivanu Groharju. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pristopili k organizaciji in nam po-
magali, da smo uspešno obvladali vso to množico tekmovalcev. 
Še posebna zahvala gre smučišču Soriška planina in vzdrževal-
cem proge, ki so odlično opravili garaško delo. 

Cvetka Žitnik , SK Domel

ŠOLA SMUČANJA NA SMUČIŠČU RUDNO

Vzdrževanje proge. Foto: Lea Žitnik

Državno prvenstvo – 1. Rebeka Kalan, 2. Nina Drobnič. Foto: arhiv kluba

FIS ženske – podelitev priznanj – 1. Saša Brezovnik (SLO), 2. Klara Livk 
(SLO), 3. Nevena Ignjatovič (SRB). Foto: Lea Žitnik

Demonstracija pravilnega smučanja.
Foto: Sandi Čufar

Alpska šola ŠD Rudno v sezoni 2014/15. Foto: Sandi Čufar

Smučišče Rudno je pričelo obratovati v letu 2001 in že od samega začetka na njem potekajo smučarski tečaji za začetni-
ke in alpska šola kot nadaljevalna oblika smučanja. Smučišče s tem postaja vse bolj razpoznavno v ožji in širši okolici.

mi počitnicami). Individualni tečaji pa 
potekajo v dogovoru z učitelji. V letošnji 
sezoni se je tečajev skupaj udeležilo več 
kot 250 otrok.
 Otroci, ki že osvojijo prve smučarske 
korake, lahko svoje smučarsko znanje in 
veščine nadgradijo v alpski šoli. Njen na-
men je, da se osnovnošolski otroci skozi 
igro naučijo varno in pravilno smučati. 
V zimskem času vadba poteka od tri- do 
štirikrat tedensko, dve ure do tri ure, veči-
noma na smučišču Rudno. Po končanem 
programu alpske šole (9. razred osnovne 
šole) udeleženci pridobijo znanje smuča-
nja na takšni stopnji, da so pripravljeni 

za pridobitev naziva ''učitelj smučanja''. 
Te potem tudi povabimo, da postanejo 
pomočniki učiteljev (v alpski šoli in na 
smučarskih tečajih) in kasneje še uči-
telji. S tem vzgajamo tudi lastne kadre, 
kar nam omogoča, da lahko izvedemo 
začetne smučarske tečaje v tako velikem 
obsegu. Seveda pa to ne bi bilo mogoče 
brez ostalih požrtvovalnih članov in čla-
nic Športnega društva Buldožerji, ki po-
skrbijo, da smučišče sploh lahko obratuje 
(zasneževanje, obratovanje žičnice, redar-
stvo, ratrakiranje . . .).

ŠD Buldožerji Rudno
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Športno društvo Dražgoše je v letu 
2014 že tretje leto zapored organiziralo 
Dražgoški mnogoboj. To je tekmovanje 
v 12 športnih disciplinah: veleslalomu, 
teku na smučeh, sankanju, plavanju, 

Količkanje smo letos prvič organizirali 
na TŠC Soriška Planina. Udeležba je bila 
rekordna, saj smo na startni listi imeli kar 
45 tekmovalk in tekmovalcev, ki so se k 
nam pripeljali iz vse Slovenije.  Vreme je 
poskrbelo, da smo se lahko prosto smu-
čali po novozapadlem snegu in se najprej 
dobro ogreli, nato pa se podali med količ-
ke, v boj za kolajne. Smučarji in deskarji 
so se z zdravo mero tekmovalnosti borili 
tudi za bogate nagrade naših sponzorjev: 
Domela, Donarja, Topsa, Kompasa, Ste-
narja, Art cafeja. Tisti najbolj neutrudni 
pa so se podali še v boj s pležuhi. Zmago-
valec si je prislužil prav posebno nagra-
do, ki jo je podaril Alples, Mercator pa je 
poskrbel, da naši želodčki niso bili lačni.  
Najlepša hvala vsem sponzorjem. Tako 
udeleženci kot tekmovalci smo bili nad 
Količkanjem navdušeni in smo sklenili, 
da ga drugo leto ponovno organiziramo. 
V vikendu od 20. do 22. februarja 2015 
smo imeli kar dve zimovanji, in sicer kar-
dela žarečih Plavžkov v Bodovljah in čete 
Ž'Bu na Vrhu Svetih Treh Kraljev.
Izvidniki in vodnice so tri dni bivali v 
Narniji, kjer so Luciji, Petru, Suzani in 
Edmundu pomagali v Narnijo  spet vrniti 
pomlad. Svojo moč so dokazovali na raz-
ličnih preizkušnjah. V petek so v nočni 
igri iskali meč, lok in čarobne kapljice, 

SKAVTI SMO BILI TUDI POZIMI ZELO AKTIVNI
Letošnja januar in februar sta bila za skavte zelo aktivna. 31. januarja 2015 smo že tretjič organizirali državno skavtsko 
tekmovanje v deskanju in smučanju na snegu, imenovano Količkanje, februarja so se naši najmlajši volčiči in mali večji 
izvidniki odpravili na zimovanje,  22. februarja pa je bil za skavte dober dan, saj smo v čast našega ustanovitelja, Rober-
ta Baden Powella, naredili dobro delo in s tem praznovali obletnico njegovega rojstva.

Foto: Skavtski arhiv

Foto: Skavtski arhiv Foto: Skavtski arhiv

nepogrešljive pripomočke Suzane, Petra 
in Lucije, ki so jih potrebovali v boju proti 
zlobni čarovnici, v soboto smo dopoldne 
izdelovali iglu, v katerem so trije izvidniki 
skupaj z voditeljem tudi prespali, ter se 
preskusili tudi v ročnih spretnostih – vsak 
je izdelal obroček za na rutico. Skavt pa 
vsak dan naredi tudi vsaj eno dobro delo, 
zato so izvidniki in vodnice v bližnji vasi 

pomagali pri hišnih opravilih in opravilih 
okrog hiše. Popoldne so se podali na ori-
entacijo, zvečer pa je sledil krst novincev. 
Vsi novinci so ga uspešno prestali in si 
zato prislužili pripravniško rutico in skavt-
sko ime. Po večerni molitvi pa smo se vsi 
pogreznili v globok spanec. Nedeljsko jut-
ro smo začeli v novozapadlem snegu. Po 
sveti maši smo obnovili skavtsko obljubo 
in se spomnili naših skavtskih korenih. Zi-
movanje smo zaključili z družabno igro, 
s katero smo premagali zlo in v Narnijo 
spet vrnili pomlad. Na zimovanju smo 
zelo uživali, zato komaj čakamo na pole-
tje, ko bomo skupaj preživeli še več časa.
Volčiči in volkuljice so prejeli klic na po-
moč od snežaka Olafa. Pomagali smo mu 
najti kraljico Elzo iz ledenega kraljestva. 
Prvi večer smo postavili snežene varuhe, 
ki so nas varovali pred nevarnostjo, ki gro-
zi vsem kraljestvom brez vladarja. V sobo-
to smo že zgodaj zjutraj začeli s pripra-
vami na reševanje kraljice Elze. Spoznali 
smo okolico, kjer nam je Olaf pripravil 
razne naloge, ena izmed njih je bila posta-
vljanje snežnega bivaka. Po kosilu smo iz-
delovali kozarce za svečke in ščite. Zvečer 
smo odšli na romanje v Škofjo Loko, kjer 
smo se priporočili za pomoč pri nočnem 
reševanju. Po večerji smo se odpravili na 
reševalno akcijo, opravili smo različne na-

DRAŽGOŠKI MNOGOBOJ 2014

loge, premagali smo pošast in na koncu 
smo našli kraljico Elzo. Elza in snežak 
Olaf sta nam v zahvalo je pripravila dve 
torti, saj so takrat praznovali kar trije 
pomembni skavti, dva naša volčiča in še 
skavtski ustanovitelj. Za zaključek dneva/
noči so volčiči in volkuljice kraljici Elzi 
zaigrali igrico. V nedeljo smo se zbudili v 
deževno jutro, pospravili smo brlog in se 
po kosilu odpravili domov.
22. februar  je bil dober dan … Na ta dan 
smo skavti praznovali dan spomina, roj-
stni dan skavtskega ustanovitelja, lorda 
Roberta Baden Powella. Na ta dan smo 
še posebej želeli uresničiti njegove besede 
''Poskusite zapustiti ta svet za spoznanje 
boljši, kot ste ga prejeli'', ki nas nagovarja-
jo k vsakodnevnim dobrim delom, kar je 
tudi eden izmed temeljev skavtske vzgoje. 
Tudi Žilavi žebljički smo se odločili, da 
bomo naredili konkretno dobro delo in s 
tem nekomu polepšamo dan, prevzame-
mo njegovo delo. Volčiči in četa so dobra 
dela opravili na zimovanju, medtem ko so 
naši popotniki in popotnice doma zavi-
hali rokave in malo razbremenili starše; 
tako so počistili hišo, skuhali kosilo, učili 
naše najmlajše, pripravili razna presene-
čenja, naredili stvari, ki jim drugače ne 

dišijo preveč, in seveda z nasmehom na 
obrazu razveseljevali vse okrog sebe. S 
temi dejanji smo se pridružili skavtom iz 
vse Slovenije in s tem počastili tudi pra-
znovanje 25-letnice Združenja slovenskih 

katoliških skavtinj in skavtov, ZSKSS, ki 
ga obeležujemo letos. Bili smo pridni in – 
tako kot zmeraj – vedno pripravljeni. 

Mirjam Tolar

kegljanju, krosu, streljanju, kolesarjenju, 
rolanju, namiznem tenisu, pikadu in po-
hodih na Dražgoško goro. Zmagovalec 
mnogoboja je tisti, ki v skupnem seštev-
ku v svoji kategoriji zbere največ točk. 

Točkovanje poteka glede na osvojeno 
mesto v posamezni kategoriji. Tekmuje-
jo lahko vsi sedanji, nekdanji in bodoči 
Dražgošani ter njihovi prijatelji. Tako 
dobimo naj kerlca, krajlo, dečka, dekli-
co, mulčka, člana in članico Dražgoške-
ga mnogoboja. Tekmovanje je namenje-
no druženju in aktivnemu preživljanju 
prostega časa ter spodbujanju k špor-
tnim aktivnostim.
Lani nam je prvič uspelo izvesti vseh 12 
disciplin. V zimskih mesecih  smo izpe-
ljali sankanje, tek na smučeh in v čudo-
vitem sončnem vremenu tudi veleslalom 
na Soriški planini. Nato smo v maju imeli 
tekmovanja v pikadu in namiznem teni-
su, ki sta bili najbolj obiskani disciplini. 
V septembru smo izvedli kolesarstvo in 
kros. V oktobru smo rolali med slalom-
skimi količki. Kegljanje in streljanje smo 
izvedli novembra. Streljanje smo ob tem 
združili z občinskim prvenstvom v strelja-
nju in tam pobrali večino medalj.  Za de-
cember nam je tako ostalo le še plavanje. 
Prvič smo lahko preizkusili prenovljen 
bazen v Železnikih in ugotovili, da je zdaj Dražgoški mnogoboj: V plavalnem bazenu je bilo veselo. Foto: Arhiv ŠD Dražgoše
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Ob jubilejni 20. izvedbi gorskega teka na 
Ratitovec smo se v Atletskem društvu 
Železniki odločili, da prireditvi damo še 
večji pomen. Uspeli smo s kandidaturo 
pri Mednarodni atletski zvezi in dobili 
potrditev: prireditev Tek na Ratitovec 7. 
junija 2015 je uvrščena v koledar svetov-
nega pokala v gorskih tekih.
Dogodek v zadnjih letih uspešno nad-
grajujemo z novimi vsebinami, ki so 
privlačne za udeležence, spremljevalce 
in seveda tudi za gledalce. Prerasel je v 
pravi festival. V letošnjem letu bo potekal 
dva dneva. Osrednje prireditveno mesto 
je pri Športni dvorani Železniki. V sobo-
to, 6. 6., ob 17.00, se prireditev prične z 
letošnjo novostjo, preizkusom hoje na 2 
km na atletski stezi. Ob 18.00 bo uradni 
začetek s krajšo kulturno slovesnostjo.

DRUŠTVENA DEJAVNOSTDRUŠTVENA DEJAVNOST

veliko bolj prijetno v njem kot pred ob-
novo. Vse leto pa so potekali tudi pohodi 
na vrh Dražgoše gore. Na nobeni izmed 
disciplin ni bilo prijavnine oz. startnine, 
vse stroške tekmovanj pokrije Športno 
društvo Dražgoše.
Čeprav gre za vaško tekmovanje, mora 
zmagovalec  ali zmagovalka pokazati ve-
liko znanja  in kondicije, da lahko zma-
ga v skupnem seštevku. Zmagovalci za 
leto 2014 so bili: Marjan Kavčič (kerl-
ci),  Ana Lušina (frajle),  Jani Peternelj 
(člani), Mira Lušina (članice), Jure Lu-
šina (dečki), Neža Habjan (deklice) in 
Manca Kavčič (mulčki).  Zmagovalci 
so prejeli prehodni pokal, priznanje in 
kapo.
Glede na prejšnja leta je opazen ogro-
men porast udeležbe na tekmovanjih. 
V letu 2012 je v mnogoboju tekmovalo 
triinšestdeset, v letu 2013 osemindevet-
deset, lani pa kar sto petnajst  različnih 
tekmovalcev.
Zelo smo veseli, da se je mnogoboj tako 
lepo prijel in povsem dosegel svoj namen. 
Predvsem smo veseli, da je na tekmah 
sproščeno vzdušje in ni čutiti prevelike 
tekmovalnosti ali nevoščljivosti.  V Špor-
tnem društvu Dražgoše  se bomo trudili, 
da bo tako tudi ostalo, saj v nasprotnem 
primeru tekmovanje izgubi svoj čar.
Vse rezultate in fotogalerije si lahko ogle-
date na Facebook profilu ŠD Dražgoše in 
na www.sd-drazgose.si.

Klemen Lušina

Proga za rolanje. Foto: Arhiv ŠD Dražgoše

Strelci. Foto: Arhiv ŠD Dražgoše

SVETOVNI POKAL V GORSKEM TEKU V ŽELEZNIKIH
V nedeljo ob 10.15 bo na standardnih 
lokacijah: na Kresu, v Podlonku in na Pr-
tovču start Teka na Ratitovec – svetovne-
ga pokala v gorskih tekih. Pričakujemo, 
da se bo tekmovanja udeležilo kar nekaj 
odličnih tujih gorskih tekačev in tekačic, 
seveda pa tudi najboljši slovenski gorski 
tekači in tekačice. Prireditev se bo na 
Kresu nadaljevala z družinskim tekom, 
ki ga letos organiziramo drugič, nato pa 
se bodo na tekaških preizkušnjah pome-
rili še otroci. Razglasitev rezultatov bo 
ob 13.30 pri športni dvorani. Prepričani 
smo, da med predstavljenimi vsebinami 
lahko vsakdo najde kaj zase. Več informa-
cij  o prireditvi najdete na internetni stra-
ni: http://www.atletsko-drustvo-zelezniki.
si/AK/stran/tek-na-ratitovec

Ste že slišali za Ultra pušeljc trail? Pri 
organizaciji tega tekmovanja smo se po-
vezali organizatorji dobro znanih GM4O, 
KBK, Teka na Črno prst in seveda Rati-
tovca. Ultra trail povezuje vrhove Črne 
prsti, Porezna, Blegoša in Ratitovca v 
peklensko preizkušnjo, dolgo 100 km, 
s 6.000 m vzponov in spustov. V naših 
krajih jo boste lahko spremljali 20. in 21. 
junija 2015. Več na: http://www.gm4o.si/
sl/uvod.html
Vabimo vse iz bližnje in širše okolice, da 
se prireditev udeležite kot aktivni udele-
ženci ali pa spodbujate tekmovalce na 
napornih preizkušnjah.

So plavalci in plavalke Športnega društva 
Pingvinček iz Kranja, kamor se četica 
otrok vsak dan odpravi na treninge – ne-
kateri enkrat, drugi tudi dvakrat na dan. 
Tja se odpeljejo s klubskim kombijem. Pa 
veste kaj? Prav nič dolgčas jim ni! Poleg 
šal, ki si jih zelo radi pripovedujejo, tudi 
kakšno zapojejo ali pa ponovijo učno 
snov, saj ko se vrnejo domov, časa za uče-
nje ni več veliko. V Škofji Loki naredijo 
krajši postanek, da se jim pridruži Aja 
Kavčič ter občasno Ana Roza Grobolšek.
Včasih naporno, včasih še malo bolj, pa 
vendarle – uspehi so tu. Vedno novi in 
novi in lenarjenja si športniki ne morejo 
privoščiti. Na minulih  zimskih državnih 
prvenstvih so se pingvinčki odrezali več 
kot odlično. Dokazali so, da se s pridnim 
delom daleč pride in da je z medseboj-
nim spodbujanjem in bodrenjem plavanje 
še lepše. Odplavali so številne osebne re-
korde, pohvalijo pa se lahko tudi z lepim 
številom medalj oziroma naslovov.
Matjaž Krek Bašelj je postal državni pr-
vak med mlajšimi dečki na 400 m prosto, 
na 200 m prosto pa se je uvrstil tik za zma-
govalcem. Aja Kavčič je postala državna 
prvakinja na 100 m delfin, na zmagovalni 
oder pa je stopila tudi v disciplinah 100 
m hrbtno ter 400 m prosto. V mlajšem le-
tniku si je priplavala še osem diplom (tri 
za 1. mesto in pet za 2. mesto ).
Stella Sirnik je v mlajšem letniku med de-
klicami postala dvakratna državna podpr-

PLAVANJE JIH POVEZUJE
Kaj je skupnega Ani Pratljačić, Erin Rant, Matjažu Krek Bašlju, Stelli in Darisu Sirniku, Ivani Atanasovi ter Anastasiji Zener? Poleg 
tega, da so vsi doma iz občine Železniki, da so učenci in učenke OŠ Železniki, jih med seboj družita tudi prijateljstvo in 
ljubezen do plavanja.

Postava velikih in malih Pingvinčkov. Foto: Grega Rozman
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vakinja, in sicer na 400 m mešano ter 200 
m delfin.
Ana Pratljačić in Erin Rant sta se v moč-
ni kadetski konkurenci povzpeli na zma-
govalni oder ter dokazali, da sodita med 
najboljše v državi. Svoji tretji mesti na 
200 m delfin ter 400 m mešano sta za-
činili še z osebnimi rekordi ter številnimi 
finalnimi nastopi. Ana in Erin se bosta 
skupaj z novo soplavalko Piko Perenič 
udeležili reprezentančnega četveroboja 
SLO-CRO-BIH-SRB, ki bo potekal 12. in 
13. aprila 2015 v Sisku na Hrvaškem.

Na tradicionalnem tekmovanju v Ljubljani, 
28. Pokalu Ježek, ki je namenjen najmlaj-
šim plavalkam in plavalcem in na katerem 
plavajo najkrajše discipline (25 m), sta v 
moški in ženski konkurenci v skupnem 
seštevku štirih disciplin zmagala člana ŠD 
Pingvinček, Aja Kavčič in Daris Sirnik. 
Uspehi plavalcev ŠD Pingvinček dokazu-
jejo, da se v društvu dobro dela tako z naj-
mlajšimi kot starejšimi plavalci, in prepri-
čani smo, da boste o njih še lahko slišali.

Andreja Bogataj Rant

POMLAD V JAVNEM ZAVODU RATITOVEC
Pomlad je tu in sonce nas vabi v naravo. 
Da je bolj čista, smo poskrbeli prebival-
ci na pomladanski očiščevalni akciji, ki 
vsako leto poteka pod okriljem Občine 
Železniki, krajevnih skupnosti, vaških 
odborov in društev. Čiščenja in urejanja 
okolice naših objektov smo se lotili tudi 
v Javnem zavodu Ratitovec. Tako vas po-
mladno sonce in prijazno osebje bifeja 
v bazenu vabi na urejeno teraso, kjer se 

bodo tudi otroci lahko zabavali in igrali 
na otroškem igrišču.

Šport
S pomladjo se začnejo zunanje športne 
aktivnosti. Vabimo vas na športni park, 
da z rekreacijo preženite pomladansko 
utrujenost. Za vse teniške navdušence je 
v pripravi teniška liga, medtem ko je liga 
v malem nogometu že zaključena.  Naj-

boljša je bila ekipa Hirka Ekoslik Moral, 
druga Ekoslik Moral in tretja ekipa Ma-
rin Rovn. Plavalni bazen je lepo zaživel, 
obiskujejo ga družine in posamezniki. 
V njem ima Plavalni klub Ratitovec Že-
lezniki redne plavalne treninge. V tem 
času v okviru JZR organiziramo plaval-
ne tečaje za otroke, ki so polno zasedeni 
in jih v vseh terminih obiskuje približ-
no 55 otrok. Prav kmalu pa bomo vaše 
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otroke povabili na tečaj tenisa in med 
počitnicami na aktivno preživljanje po-
čitnic.

Kultura
V galeriji Muzeja Železniki se nadaljuje 
pestro dogajanje. V času zimskih šolskih 
počitnic smo izvedli muzejsko delavni-
co. Udeleženci so se tokrat seznanjali z 
bogato kovaško dediščino Železnikov. V 
praktičnem delu so izdelali kovaški izde-
lek. Do zadnjega kotička je bila galerija 
napolnjena ob predstavitvi in predvaja-
nju novega dokumentarnega filma Jane-
za Habjana. Najnovejši film pripoveduje 
o kuhanju zdravilnega smovnaka pod 
Blegošem.  Najnovejši film in tudi dru-
ge filme bomo na muzejskem dvorišču 
predvajali v soboto, 20. junija,  ko mu-
zeji v večernih urah odprejo svoja vrata. 
V muzej pa ste še  posebej vabljeni v 
nedeljo, 17. maja, ko obeležujemo dan 
muzejev.
V galeriji je od 10. aprila dalje na ogled 
gostujoča razstava Gornjesavskega muze-
ja Jesenice z naslovom Gozdovi kranjske 
industrijske družbe.

Turizem 
Pomladni čas je primeren tudi za organi-
zacijo raznih izletov. Tako kot si mi og-
ledujemo zanimivosti po Sloveniji, drugi 
radi prihajajo k nam. Nekatere zanima 
železarska dediščina, druge čipke, tretji 
pa se sproščajo v naravi  s pohodništvom 
in kolesarjenjem. Informacije poiščejo 
na spletu, nas pokličejo ali obiščejo in se 
pozanimajo o zanimivostih, ki jih lahko 
vidijo ali doživijo pri nas. Zajeten vir in-
formacij je Turistični vodnik Selške doli-
ne, ki je med obiskovalci dobro sprejet. 
Intenzivno pripravljamo prenovljeno iz-
dajo vodnika, ki naj bi luč ugledal pred 
glavno poletno sezono. 
Železnike in Selško dolino bomo v aprilu 

predstavili na Bledu. Razvojna agencija 
Gorenjske namreč enkrat mesečno prip-
ravlja tržnico, na kateri se predstavljajo 
tudi občine. V aprilu bomo tako predsta-
vili ponudbo Selške doline s pomočjo 
čipk in teric iz Davče. Prvi teden v juniju 
obeležujemo teden podeželja in že zdaj 
vas vabimo na prireditve, ki bodo takrat 
potekale na Loškem.
Ponovno bomo vzpostavili izposojo 
koles. Na voljo imamo eno električno 
kolo, ki je je v izvrstno pomoč pri kole-
sarjenju v manjše klance, in štiri gorska 
kolesa znamke Scott. V turističnoinfor-
macijskem centru v muzeju stalno do-
polnjujemo ponudbo spominkov. Tako 
imamo trenutno vezene voščilnice za 
razne priložnosti, ki so delo varovancev 
Varstveno-delovnega centra Kranj, eno-
te Šenčur. Primerne so tudi za okrogle 
obletnice, saj jih po vaši želji lahko do-
polnimo z ustrezno številko. Oglasite se 
pri nas in v stalni ponudbi izberite pri-
merno darilo za poroko, krst, birmo in 
druge svečane dogodke.

Mladinske dejavnosti 
Mladinski center je vse bolj živ. Za to 
smo zaslužni tako zaposleni v JZR kot 
tudi vse več prizadevnih mladih iz raz-
ličnih društev in klubov, ki organizirajo 
različne delavnice za otroke in mladino. 
Tako so v marcu izdelovali gregorčke, 
padala, pripravili sadna nabodala, poskr-
beli za lepe nohte in si nakvačkali kape. 
V počitniškem tednu so ustvarjali in ek-
sperimentirali ter se ukvarjali s športom. 
Osnovnošolci mladinski center radi obi-
skujejo tudi po pouku, ker se sprostijo v 
prijetnem druženju in medsebojnih obra-
čunih v računalniških igricah. Najdejo pa 
se tudi taki, ki čas izkoristijo za pisanje 
domačih nalog, hkrati pa lahko izkoristijo 
tudi pomoč pri pisanju. Obiščite nas tudi 
vi in prijetno izkoristite prosti čas. Podro-
ben program mladinskega centra najdete 
na spletni strani www.jzr.si/mladina/mla-
dinski center. 

Nataša Habjan, turistična informatorka
Javni zavod Ratitovec

Utrinek iz počitniške dejavnosti v MCŽ. Foto: Arhiv JZR Utrinek iz počitniške dejavnosti v MCŽ. Foto: Arhiv JZR

Najboljše 4 ekipe z organizatorjem iz zaključka Lige selške doline v malem nogometu 2015.
Foto: Arhiv JZR
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Na pustni torek so učenci PŠ Dražgoše 
prišli napravljeni v pustne šeme. Bili so 
klovni, bojevniki, zajček, policaj in še kaj 
bi se našlo. Tudi učiteljice in kuharica 
smo prišle malo drugačne, in sicer smo se 
oblekle v pravo nogometno ekipo. Uprizo-
rile smo kratko nogometno tekmo. Navi-
jačev ni manjkalo. Nato so se predstavile 
tudi otroške pustne šeme s kratko točko. 
Dopoldne je minilo pol šaljivo, pol resno. 
Preden smo odšli domov, nas je naša ku-
harica, gospa Irena, razveselila z okusni-
mi flancati. Nekateri že premišljujejo, v 
kaj se bodo našemili prihodnje leto. 

Jana Lušina

V petek, 20. 3. 2015, nam je ravnatelj vrtca Tine Skok prip-
ravil opazovanje delnega Sončevega mrka. 

Imeli smo priložnost opazovati edinstven naravni pojav, ki je 
bil v naših krajih viden nekako med 9.30 in 11.50 z viškom 
ob 10.40. Najprej nam je s preprosto maketo Zemlje (globus), 
Lune (žogica) in Sonca (baterijska svetilka) razložil mehanizem 

PUSTNO
RAJANJE

V ponedeljek, 23. marca, nas je v šoli obiskal operni pevec Tone 
Habjan. Doma je bil v Dražgošah pri Primčk, zdaj pa živi v Kra-
nju. Star je malo čez 40 let. 
Oblečen je bil v kostum iz opere Seviljski brivec. S seboj je pri-
nesel še nekaj kostumov in čevlje za balerino. Povedal nam je, da 
je pel že kot otrok v osnovni šoli. Hodil je v Podružnično šolo 
Dražgoše, nato pa še v Železnike. Izučil se je za orodjarja. Delal 
pa je tudi v trgovini. 
V operi poje že peto leto. Ko poje, mora biti spočit. Večinoma 
nastopa v operni hiši. Pevcu se lahko zgodi, da pozabi besedilo. 
Takrat mu pomaga šepetalec ali pa se znajde po svoje. V najlep-
šem spominu mu je ostal prvi nastop. Skrbelo ga je, kako bo šlo. 
Zdaj poje v operi Carmen. Za svoj glas skrbi, da se ne prehladi, 
ne pije premrzlih pijač in ne vpije. Bilo mi je zelo všeč, ko je pel. 
Če bi bil na njegovem mestu, bi imel tremo. 

Žan Lušina
5. razred
PŠ Dražgoše

OPERNI PEVEC NA OBISKU

Tone Habjan je navdušil otroke.
Foto: Jana Lušina

Nasmejane pustne šeme na PŠ Dražgoše. Foto: Jana Lušina

V ANTONOVEM VRTCU SMO
OPAZOVALI DELNI SONČEV MRK

tega pojava. Otroci so mu z veseljem pomagali pri osvetljevanju, 
tako da smo si lahko vse dobro predstavljali. Sončevi mrki so 
eni izmed najbolj spektakularnih nebesnih pojavov. Po nebu se 
Zemlja in Luna premikata vsaka po svoji poti. Ker pa sta se ta 
dan njuni poti za nekaj časa prekrižali, je Luna delno zakri-
la Sonce. Pri našem opazovanju je bilo na prvem mestu varno 
opazovanje Sonca, ki je daleč najsvetlejše nebesno telo. Tako je 
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svetlo, da ne smemo gledati neposredno 
vanj, saj si lahko trajno poškodujemo vid. 
Prav zato lahko v astronomskih knjigah 
preberemo, da je najpreprostejši in po-
polnoma varen način množičnega opazo-
vanja tak, da Sonce z daljnogledom pro-
jiciramo na zaslon. Zato smo ga tudi mi 
tako opazovali in sliko usmerili na belo 
tablo ter opazovali, kako Luna zakriva 
Sonce. Otroci so po tabli večkrat obrisali 

Luna je delno zakrila Sonce.
Foto: Arhiv Antonovega vrtca

Ravnatelj vrtca Tine Skok je malim radovednežem strokovno pojasnil ta edinstveni pojav.
Foto: Arhiv Antonovega vrtca

Sončevo obliko in videli, kako se oblika 
sonca hitro spreminja. Čudovito sliko 
smo dobili, ko smo igralnico zatemnili in 
je delni Sončev mrk zasijal v vsej lepoti. 
Nekaj srečnežev je celo ujelo trenutek, 
ko je sliko s Soncem preletelo letalo in 
je bilo opaziti njegovo senco. Otroci so 
tudi zunaj med igro opazili nenavadno 
svetlobo, saj je Sonce kar precej izgubi-
lo svojo moč. Poti Zemlje in Lune sta se 

kar prehitro razšli in našega opazovanja 
je bilo konec, ostal pa je čudovit spomin.
Vsi v vrtcu smo ravnatelju hvaležni, da si 
je vzel čas in nam strokovno, varno in na-
zorno predstavil ta edinstveni pojav.

Marjeta Nastran

Od 20. do 21. marca je v Dražgošah potekal raziskovalni tabor na 
temo samooskrbe s hrano, ki se ga je udeležilo 20 učencev pod 
vodstvom štirih mentoric in mentorja. Takoj po prihodu na podru-
žnično šolo, so se odpravili na obisk EKO kmetije Pr' Šimn. Tam 
so se naučili, kako se peče kruh in si tudi sami spekli žemlje za zaj-
trk. Razgledali so se še po kmetiji. Učitelj je zanje pripravil nočni 
lov na zaklad, po katerem so na ognju spekli hrenovke in jih z užit-
kom pojedli. Po večernem kvizu Male sive celice, na temo hrane, 
so utrujeni ''popadali'' v posteljo. Naslednje jutro so si za zajtrk 

V četrtek, 19. 3. 2015, se je v kul-
turnem domu odvijal 3. dobrodelni 
koncert OŠ Železniki z naslovom Ka-
dar srce najde srce. 

Šolska skupnost, ki jo vodita Alenka Ber-
toncelj in Ema Šmid, je prireditev prip-
ravila in njen moto ubesedila z Jeanom 
de La Bruyereom, ki je zapisal: ''Užitek 
je srečati pogled tistega, kateremu si pred 
kratkim storil kaj dobrega.''

Tudi v letošnjem šolskem letu so nasto-
pili pevci in inštrumentalisti naše šole 
pod vodstvom učiteljice Marjete Naglič. 
Pesmi so prepletle zgodbe štiri družin in 
posameznikov, ki smo jim v Železnikih z 
dobrodelnostjo že pomagali. Zgodbe je 
zbrala in povzela učiteljica Majda Tolar 
in pričajo:
• da se ljudje vse prepogosto znajdemo v 

stiskah, in sicer ob različnih priložno-
stih – ob naravnih nesrečah, boleznih, 
smrtih v družinah … 

• da nas lahko doletijo v vseh obdobjih 
življenja – od otroštva do starosti, 

• da je včasih je potrebno bore malo, da 
sočloveku pomagamo iz težav; samo pra-
vi način in pravo pot je treba poiskati,

• da ni potrebno, da nekdo pade čisto na 
dno, da bi se ljudje v okolici začeli zave-
dati njegovih težav in mu pomagali,

• da prositi za pomoč ali pa jo sprejeti ni 
nečastno dejanje …

Dvorana je bila polno zasedena in zbra-
li so 877 evrov. Del zbranih sredstev so 
namenili šolskemu skladu za pomoč otro-
kom v stiski, del sredstev pa za delovanje 
šolskih zborov. 

Tanja Gartner in Brina Habjan

RAZISKOVALNI TABOR OŠ ŽELEZNIKI 2015

KADAR SRCE NAJDE SRCE …

Udeleženci tabora. Foto: Polona Kovač

Poslikani lončki s posajenimi začimbami. Foto: Polona Kovač

privoščili domače žemljice, marmelado, maslo, mleko in čaj. Ta-
bor so, pod vodstvom učiteljic, nadaljevali s poslikavo cvetličnih 
lončkov, v katere so kasneje posadili začimbe, in izdelavo plakata 
o začimbah. Sobotno dopoldne so si popestrili s štafetnimi igra-
mi. Za kosilo so si kar sami skuhali obaro, čokoladne in jabolčne 
muffine. Za uspešno končan tabor so prejeli diplome za aktivno 
sodelovanje in pridobivanje znanja na področju samooskrbe.

Zala Prevc in Pija Pintar

Foto: Primož Šmid

Foto: Primož Šmid

Oglašujte v občinskem glasilu

oglasi@zelezniki.eu
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200-LETNICA ŠOLSTVA V ŽELEZNIKIH
Šola v Železnikih letos praznuje visoko 
obletnico, saj jo je že leta 1815 ustanovil 
župnik Mihael Grošelj. Začetek šolstva v 
Železnikih je omogočila bogata posestnica 
Agata Megušar iz Smoleve, ki jo je župni-
kova pridiga o poslednji sodbi tako nago-
vorila, da je svoje življenje posvetila bogu, 
svojo posest pa je podarila župniku Grošlju. 
S tako pridobljenim denarjem je župnik us-
tanovil šolo, ki je najprej delovala v najeti 
sobi. V njej je prvi poučeval Jakob Demšar.
Visokemu jubileju se bosta z različnimi 
prireditvami skozi vse leto poklonili tako 
OŠ Železniki kot tudi Občina Železniki, 
ki je leto 2015 razglasila za leto, posveče-
no 200-letnici šolstva v Železnikih. V šoli 
bodo častitljivi obletnici vse leto posveče-
ne tematske razstave, slavnostna akade-
mija ob občinskem prazniku, dan odprtih 
vrat, prireditev ob 200-letnici šolstva v 
Železnikih in razstave v galeriji muzeja.
Praznovanje se je začelo že lani z anketo, 
namenjeno starejšim občanom, o spominih 
na šolo, s projektno soboto in z zbiranjem 
podatkov iz različnih virov o zgodovini šol-
stva. Nadaljevalo se je s pisanjem spisov, 
likovnim ustvarjanjem in postavljanjem 
mesečnih tematskih razstav. Prva razstava 
z naslovom Naše poti je bila v februarju, 
pripravili pa sta jo Katarina Primožič in 
Polona Kovač. Marca so bili na ogled stari 
učbeniki in raziskovalna naloga z naslovom 
Od čitanke do berila. Razstavo sta prip-
ravili Majda Tolar in Alenka Bertoncelj. 
Aprilska razstava je na temo šolskih kronik 
in knjig vzornih učencev, njena avtorja pa 
sta Polona Kovač in Franc Rant. Majska 
bo predstavila stare knjige in bralne značke, 
pripravili pa jo bosta Katarina Primožič in 
Marinka Ferlan. V izteku poletja, v začet-
ku šolskega leta, bosta Janja Janc in Majda 
Tolar postavili razstavo starih učil in učnih 
pripomočkov. Oktober bo zaznamovan 
z razstavo o podružničnih šolah nekoč in 
danes, ki jo bodo pripravile njihove vodje. 
Interesne dejavnosti bodo predstavljene v 
decembru. Skozi daljše obdobje bo na hod-
niku pri telovadnici razstava starih fotogra-
fij, ki jih bo zbral in razstavil Primož Šmid.
O razstavi šolskega glasila Naše poti je 
mentorica glasila in ena od avtoric razstave 
Katarina Primožič zapisala: ''Arhiv šolskih 
glasil je prava zakladnica razmišljanj, spo-
minov, doživljajev, mnenj, likovnih izdel-
kov, fotografij. Predstavljajte si, da zbirka 
Naših poti obsega devetinpetdeset številk. 
Vsaka posebej s čim preseneti in navduši. 
Vsaka nosi pečat časa. V mislih pa nimam 

le bogate vsebine, tudi tehnološki napredek 
je močno vplival na razvoj naših glasil. Na 
razstavi so najpomembnejši trenutki, pre-
obrati v zgodovini nastajanja Naših poti. 
S prvo številko, ki je izšla januarja 1971, 
so člani uredništva z mentorjema Martino 
Sedej in Francem Berčičem postavili trdne 
temelje vsem naslednjim. Že druga številka 
prvega letnika, ki je posvečena 25-letnici 
kovinarstva v Železnikih, je bila nagrajena. 
Da so glasilo sprejeli za svoje, dokazujejo 
številke, ki so jih četrtošolci z učitelji izdali 
v poletni šoli v naravi, ko so taborili v Fa-
žani pri Puli. V šotorih pod borovci so pi-
sali, risali in tiskali glasilo. Z 'računalniško 
dobo' je prišlo pri oblikovanju glasila do 
skoraj nepredstavljivih sprememb. Pisalni 
stroj gotovo poznate. Kako se nanj tipka, 
popravlja napake, dopolnjuje in dodaja 
odstavke ipd., pa vedo le še redki. Današnji 
oblikovalci ne potrebujejo več škarij in le-
pila. Od leta 1994 za to delo potrebujemo 
dober računalnik z ustreznimi programi ter 
poznavanje le-teh. To nam omogoča veliko 
možnosti pri tipkanju in urejanju besedil, 
vstavljanju fotografij in slikovnega gradiva, 
oblikovanju, barvanju itd. O barvah v glasi-
lu se je dolgo le sanjalo, zdaj so realnost.'' 
O poslanstvu glasila je Primožičeva, ki je 
njegova mentorica že celih 11 let, zapisa-
la: ''Kar je dobro in zanimivo napisano ali 
narisano, mora v svet, med bralce. Res je, 
da v glasilu ne moremo objaviti vsega, kar 
dobimo v branje. Zavedam pa se, da je av-
tor slike ali besedila vesel in ponosen, če je 
objavljeno, kar je ustvaril. To je neke vrste 
motivacija, spodbuda za nadaljnje delo. Pa 
še nekaj je. Branje otroških in mladostni-

ških zapisov nudi vpogled v njihov svet, v 
njihovo doživljanje sveta. Poslanstvo šol-
skega glasila je, da vse to ohranja.''
Naše poti so razstavni prostor prepustile 
starim učbenikom, izdanim do leta 1970, 
in raziskovalni nalogi z naslovom Od čitan-
ke do berila. Najstarejši učbenik, ki sta ga 
Majda Tolar in Alenka Bertoncelj dali na 
ogled, je berilo za ponavljanje oziroma za 
kmetijsko-nadaljevalne šole z letnico 1912. 
Nekaj gradiva za razstavo so prispevali 
učitelji, zelo veliko so ga prinesli iz šole v 
Martinj Vrhu. Občane, ki morda hranijo 
gradivo, ki bi lahko obogatilo katero iz-
med omenjenih razstav, prosimo, da nam 
ga posodijo, saj ga bomo lahko uporabili 
za zaključno razstavo. Pred kratkim nam 
je Tatjana Bertoncelj sporočila, da ima uč-
benik iz 19. stoletja, na katerem piše, da je 
njegova lastnica ljudska šola v Železnikih. 
Med 2. svetovno vojno ga je pred požigom 
obvaroval okupator, knjižničar nemškega 
rodu, in ga dal Žnidarjevemu očetu. 
Ob koncu šolskega leta bo šola s praznič-
nim šolskim programom obarvala slav-
nostno akademijo ob občinskem prazniku, 
ki bo 30. junija 2015 v športni dvorani v Že-
leznikih. Dan odprtih vrat bo v soboto, 3. 
oktobra, ko bo postavljena celotna razsta-
va, pregled vseh razstav in vseh dogodkov 
v zvezi s praznovanjem 200-letnice šolstva 
do tega datuma. Pridružila se bo tudi raz-
stava starih igrač, ki jo bo pripravil Mohor 
Demšar. V praznično pisan šopek bo 200 
let šolstva povezala zaključna prireditev 23. 
oktobra v Športni dvorani Železniki.

Taja Basaj, Ana Lušina in Tadeja Šuštar

Mentorica Naših poti Katarina Primožič ter učenki Erin Rant in Nika Tolar pripravljajo razstavo o 
šolskem glasilu. Foto: Primož Šmid 

Mamicam

čestitamo!

Rodile so:
Katarina Rant iz Železnikov Tinkaro, Petra Kemperle iz Železnikov Marka, Edina 
Hašić iz Železnikov Svena, Petra Lavtar iz Selc Laro, Tjaša Zalaznik iz Studena 
Karin, Špela Blaznik iz Železnikov Nežo, Nina Benedičič iz Železnikov Zojo, Petra 
Globočnik iz Studena Doro, Katja Rihtaršič iz Lajš Jaka, Marija Mery Rihtaršič iz 
Lajš Tadeja. Veselimo se življenja!

Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh novorojencev 
je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje zato izrekamo tudi mamicam vseh, katerih imena tu niso zapisana.

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti
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Rimljani so bili odlični gradbeniki. Spom-
nimo se samo aren, cerkva in ostalih 
gradbenih dosežkov. Njihovi akvadukti, 
vodovodni sistemi, ki so oskrbovali velika 
mesta z vodo, še danes žanjejo občudo-
vanje, zaradi velikosti in tehnične dovr-
šenosti. Manj znano je, da imamo tudi 
v naših krajih nekaj najdb, za katere bi 
lahko trdili, do so bili narejeni in upora-
bljeni v njihovem času. Seveda v veliko 
manjšem obsegu, a vendarle. To so bili 
cevovodi, ki so posamezne kmetije oskr-
bovali s pitno vodo. Takratni prebivalci 
so s pridom izkoristili rimsko znanje in 
izkušnje o napeljevanju vode po glinenih 
ceveh, dolgih okoli pol metra. Med seboj 
so se spajale ena v drugo s posebnim spo-
jem. Na ta način so poskrbeli za dostavo 
čiste pitne vodo od izvira do hiše ali za 
napajanje živine na pašnikih. Ker so bile 
zakopane v zemljo, ni bilo nevarnosti za 
okužbo vode, med seboj so bile verjetno 
tudi dobro zatesnjene. O tem je v Lo-
ških razgledih pisal Rajko Brank (Loški 
razgledi št. 20, 1973, stran 29‒36). V svo-
jem prispevku navaja posamezne najdbe 
rimskih vodovodov na Loškem. V Škofji 
Loki, Stari Oselici, Javorjah, Kremeniku, 
Binklju in Trnju pri Stari Loki.  V Selški 
dolini omenja le eno najdbo takšnih cevi, 
in sicer v Davči pri Španu (Davča 53). 
V Muzeju Železniki hranijo dva dela cevi, 
za katero se ne ve, od kod je bila prineše-
na.  V Sorici so bile najdene takšne cevi 
na dveh različnih krajih. Pred časom me 
je na takšno najdbo opozoril tudi najdi-
telj iz Podlonka, ki je takšno cev našel 
pri urejanju travnika. Zdela se mu je za-
nimiva, zato jo je shranil. Posebnost cevi 
je v tem, da ima znotraj in zunaj glazuro. 
Po obliki in velikosti popolnoma ustreza 
Brankovim zapiskom in risbam. Uporaba 
glinenih cevi se je kasneje iz neznanega 
vzroka (najbrž praktičnega) zamenjala za 
lesene vodovodne cevi.

Andrej Bogataj
MD Železniki

VČERAJ - DANES

NAREČNE BESEDE
Tako slab zrak je tukaj, da bi človek kmalu zalapnu. – Tako slab zrak je tukaj, da bi se človek kmalu zadušil.

Včasih so si svetili z leščerbami na smerdlivc. – Včasih so si svetili z leščerbami na petrolej.

Sosedova punca se bo blez de poročila. – Sosedova punca se bo menda poročila.

Avto se mu je barderbou. – Avto se mu je pokvaril.

Ladi Trojar

Alples leta 1971. Foto: Lojze Žumer

Alples, 5. 4. 2015. Foto: Andrej Tarfila

RIMSKI VODOVODI V SELŠKI DOLINI

V Muzejskem društvu bi radi zbrali dodatne informacije o takšnih najdbah.

Če ste pri svojem delu naleteli na takšne cevi ali njihove ostanke, kakršne prikazuje fotografija, mi prosim
to sporočite na telefon 041 735 886 (Andrej Bogataj) ali elektronsko pošto andrej.bogataj@decop.si.

Cevi ali njihove ostanke  bomo dokumentirali, fotografirali in zabeležili kraj najdbe. 

Starorimski akvadukt Pont du Gard v južni Franciji. Foto: Andrej Bogataj

Najdena glinena cev iz Podlonka. Foto: Andrej Bogataj

Konci glinene cevi, ki jih hrani Muzej Železniki. Foto: Andrej Bogataj
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Narava se prebudi in obredni ples se 
prične. Začne se s trobenticami, žafra-
ni, zvončki, prvimi znanilci pomladi, pa 
s ptički, gnezdi, kamor ptice izvalijo jaj-
ca, iz katerih se rodi novo življenje. To je 
čas, povezan z radostjo in upanjem. Vsak 
sončni žarek in kapljica lahkotnega april-
skega dežja prinašata upanje, da bo prišlo 
do njune preobrazbe. Da bo njun nevidni 
prst dokončno prebudil tla in na nek na-
čin ponovil čudež stvarjenja … 

V ritmu ptičjega petja
Vse v naravi poteka v ustaljenem popol-
nem ritmu. Rastline in živali so namreč 
še vedno močno povezane z naravnimi 
ritmi. Kaj pa človek? Da, človek še vedno 
zaznava ritme, tudi telesni procesi pote-
kajo ritmično, vendar mu tehnološki na-
predek omogoča, da je od njih bolj neod-
visen. Pa vendar, če se naučimo ponovno 
delovati v skladu z naravnimi ritmi, se laž-
je premaknemo z morebitne mrtve točke. 
Pomlad je res čudovita za predramljenje. 
V pomladnem času se namreč poveča tudi 
človekova dejavnost: tako telesno v obliki 
več gibanja, duševno pa v obliki udejanja-
nja novih načrtov, ki smo jih kot semena 
zbirali v času dolge zimske introspekcije. 
Udejanjanje ne poteka kar tako čez noč, 
saj tudi rastlina potrebuje skrb, zalivanje, 
ustrezna hranila in notranjo življenjsko 
moč, da postane cvetoča lepotica. Nove 
energije lahko zasejemo tudi v dom, tako 
da pospravimo, naberemo šopek narcis, 
tulipanov, postavimo na mizo cvetočo 
češnjevo vejo. Največ pomladne energije 
lahko potresemo po svojem domu sami, 
po poživljajočem stiku z naravo in za-
vestnim občutenjem prebujanja, rasti.

Pomladna trodelnost
Pomlad je bila v vseh starodavnih kultu-
rah povezana z raznimi mističnimi običa-
ji. Na pomladansko enakonočje so tako 
čistili svetišča, obrisali in obredno očistili 
svetinje in kipe bogov. Predmete, za ka-
tere so čutili, da predstavljajo preživeto, 
lansko, mrtvo, so zavrgli in s tem jasno 
pokazali, da se odpovedujejo smrti. Ri-
mljani so na primer 1. 3. stare lovorove 
veje zamenjali s svežimi. Z obrednim či-
ščenjem so imeli namen odgnati demone. 
Verjeli so tudi, da imajo aprilska zelišča 

Že od nekdaj je bil zajec tako prisoten ob 
praznovanju velike noči, da se sploh ni-
sem spraševala, kakšen je njegov pomen. 
Ker pa imamo doma 4-letnico, ki je velika 
ljubiteljica teh živali (zajci, čeprav za zdaj 
le plišasti, so hočeš nočeš družinski čla-
ni), sem se odločila, da malce pobrskam, 
kaj imajo ti dolgouhci skupnega z veliko 
nočjo. 
Zajčja velikonočna zgodba izhaja še iz 
poganskih časov v germanskem svetu. 
Sledeč nekemu mitu, naj bi zajec izlegel 

KO ZVONČEK IN TROBENTICA PREDRAMITA DUŠO
''To je pomladna vročica. Tako se imenuje. In ko jo enkrat imaš, si je želiš –

ne veš točno, kaj si želiš, pa vendar srce kar zaboli, ker si jo tako želiš.''
(Mark Twain).

Foto: Andrej Tarfila

prav posebno moč. 
Leto je sestavljeno iz 12 mesecev, preko 
katerih se zvrsti 12 zodikalnih znamenj. 
Pomlad prežemajo ognjene sile ovna, ze-
meljske energije bika in zračna dvojčka. 
Oven pomladni trojki prinaša energijo, 
bik jo materializira, dvojčka jo začinita z 
življenjsko inteligenco. Takšno pomladno 
trojko najdemo praktično v vseh kultu-
rah – v krščanstvu jo poimenujejo Sveta 
trojica (Oče, Sin in Sveti duh), v Indiji 
Trimurti, takšno trojico poznajo tudi v 
Egiptu ipd. Ovnu sicer vlada planet Mars 
(lat. Martius). Rimljani so Marsa častili 
kot boga Sonca, poljedelstva, vojne. Do 
uveljavitve julijanskega koledarja je bil 
marec prvi mesec v letu. Bik predstavlja 
zemljo in je močno povezan s plodnostjo. 
Perzijska beseda Aphri označuje prav 
kravo oziroma bika. V Indiji kravo še da-
nes častijo kot sveto žival. Dvojčka pa sta 
tista inteligenca, ki osmisli in oživi svet. 
Dvojčka sta tisto, kar se v krščanstvu ime-
nuje alfa in omega, pri čemer ni ne začet-
ka ne konca. 

Mlada dama z lepim imenom
Pomlad je tudi sicer po samem poime-
novanju mlado bitje. Takšno ime je bilo 
namreč zaslediti šele od 16. stoletja nap-
rej. Pomlad naj bi pomenila čas po prvem 
mladem mesecu, to je marcu. V starih za-

pisih je ohranjeno tudi ime vigred, katere-
ga korenine izhajajo iz koroškega izraza 
vygresti, kar pomeni ''iti ven'' ali latinske-
ga izraza egrediens. Tudi ta pooseblja čas, 
ko se gre ven. Seveda ne smemo pozabiti 
niti na Vesno. Ime naj bi bilo slovanskega 
porekla, čeprav so tudi v Indiji imeli bo-
ginjo Vasanto, ki je predstavljala pomlad. 
Na Slovenskem je znana legenda, da naj 
bi vilinska bitja, imenovana Vesne, v tru-
mah hitele po Krnskih strminah v dolino 
in prebujale naravo, spodbujale brstenje 
in rodovitnost. To naj bi se zgodilo že fe-
bruarja, predvsem tam nekje okoli 24., ko 
goduje Matija, ki ga zato imenujejo tudi 
Vesnar. Da je v deželi pomlad, že prej slo-
vesno oznani tudi Valentin, ki ima ključe 
od korenin, na Gregorjevo, 12. 3.,  smo 
priča množični ptičji svatbi z radostno 
godbo, a pravo zeleno pomlad so nekdaj 
počastili šele 23. aprila na Jurjevo. 

Narava spregovori
Še vedno se spomnim, kako sva nekega 
zgodnjega marca s sestro sedeli pod dre-
vesom in odstirali suho prst, v kateri sva 
iskali prebujajoče rastlinice in tako neka-
ko pri sebi poskušali pospešiti ta proces 
prebujanja pomladi. Kako človeško, kaj-
ne? Rastline imajo po drugi strani svoj 
notranji kompas, ki točno uravnava, kdaj 
je čas počivanja, kaljenja, brstenja, rasti in 

cvetenja. Potrebno je preiti prav vse faze, 
pravzaprav se je treba predati procesu. Ko 
gremo v naravo in položimo roke na topel 
mah, nam bo narava odstrla svoje modros-
ti. Takšno prepuščanje umirja, osredotoča 
misli na zdaj in spodbuja tudi sprejema-
nje samega sebe takšnega, kot sem prav 
zdaj. Je z mano kaj narobe, če sem šele 
pravkar posajeno seme? Zakaj bi moral že 
cveteti? Koliko dogodivščin me še čaka, 
da zacvetim? Veselim se jih, z radostjo jih 
sprejemam. Sem na potovanju in moram 
izkusiti življenje. Občutim neizmerno hva-
ležnost, da sem lahko tu, prav takšen, kot 
sem. William Alexander je lepo ubesedil: 
''Zemlja me uči, da pozabim nase, tako kot 
stopljeni sneg pozabi svoj obstoj. Zemlja me 
uči, da se predam kot listje, ki jeseni odmre. 

Zemlja me uči, naj bom pogumen kot drevo, 
ki stoji samo. Zemlja me uči, da se prero-
dim kot seme, ki pomladi vzklije''.  
Od rastlin se sicer lahko naučimo tudi 
raznih vrlin. Vzemimo na primer lapuh. 
Povsod ga je polno. Ste vedeli, da tudi 
meter globoko pod površino zemlje razte-
za svoje dolge korenine. Skrbno spravlja 
hranila in tudi kakšno manj ugodno leto 
prenese, saj ima dovolj zalog. Obenem se 
zna odlično prilagajati, saj ga najdemo na 
bivališčih, nad katerimi so druge rastline 
obupale, kot so razna gradbišča ipd. On 
pa tam kraljuje s svojo rumeno, sončno 
pojavo. Ste vedeli, kakšna zapeljivka je 
trobentica. Najlepše diši ravno zvečer, 
da privabi svojega snubca – nočnega me-
tulja, ki je njen opraševalec. Tudi krhka 

podlesna vetrnica je iznajdljivka. Svoja 
semena vestno pakira v nekakšne ore-
haste ovoje, ki močno dišijo mravljicam, 
ki jih nato pridno transportirajo naokrog. 
No, njihov cilj je sicer mravljišče, a ker 
vmes kakšen tovor tudi pade s hrbta in 
se izgubi v brazdasti zemlji, dobi vetrnica 
priložnost, da naslednje leto spet vzkali. 
Koliko izgubljenih ''orehov'', boste lahko 
naslednjič rekli, ko jih boste opazovali.  

Katarina Bertoncelj

Vira: Damjan Ovsec: Praznovanje pomladi in 
velike noči na Slovenskem, Založba Modrijan 
2010.
Matjaž Mastnak: Cvetoča pomlad, Založba 
Miš 2012

VELIKONOČNI ZAJČEK, KJE SI DOMA?
Nasmejan zajec z leseno samokolnico, polno pisanih pirhov. Pražnje oblečena 
zajklja s košaro, ki v eni roki vihti pomladno cvetje, v drugi pa košaro, napol-
njeno z velikonočnimi jajci. Pa zajec s pirhom, ovitim v darilni trak … To so le 
nekateri izmed motivov velikonočnih voščilnic. 

velikonočno oziroma pomladno jajce. 
Zajec naj bi bil sicer nekakšna prispo-
doba germanske boginje Eostre, katere 
''delovna področja'' so bila pomlad, gozd, 
plodnost, zora in začetek življenja. Vsa-
ko leto so jo aprila še posebej počastili. 
Sicer pa je boginja Eostre nastopala tudi 
v anglosaškem svetu in iz njenega imena 
izvirata tudi poimenovanji za veliko noč 
Ostern (nem.) oziroma Easter (angl.). 
Zajec je sicer že od nekdaj arhetipski sim-
bol plodnosti, povezan z vplivom lune. 

Njegove lunarne značilnosti se kažejo v 
tem, da je bolj aktiven ponoči ter da se 
tiho priplazi in neslišno izgine. Povezan 
pa je tudi z zemljo kot simbolom plodno-
sti, ponavljajočega obnavljanja in vegeta-
cije. V srednjem veku so se ga kar malo 
ustrašili in mu pripisali celo nadnaravne 
moči – spanje z odprtimi očmi namreč ni 
kar tako. 
Če zavrtimo časovni stroj, ugotovimo, da 
se je velikonočni zajec na Slovensko pri-
selil konec 19. stoletja s pomočjo pri nas 
živečih nemških priseljencev, ki so mu 
sprva nudili okrilje. A zaradi svoje izje-
mne ljubkosti je bil v 30. letih 20. stoletja 
že splošno znan. 
Ne boste verjeli, ampak zajec ima tudi 
vzgojne spretnosti. V meščanski družbi 
19. stoletja je bil pomemben pomočnik 
staršev, ki so svoje hčere in sinove hoteli 
vzgojiti v marljive, dostojanstvene, olika-
ne in poslušne naslednike njihovih rodov. 
Zajec, ki bo obiskal pridne otroke, je bil 
spodbuda, da so ponotranjili družbene 
vrednote. Pravzaprav je nadomeščal pa-
lico. 
V nemških deželah so otroci resnično uži-
vali v t. i. lovu na zajca, to je v iskanju 
pirhov, skritih na najbolj odročnih mestih 
vrta. Tako so že vsi popraskani in opečeni 
od kopriv končno našli svoj zaklad in za-
jec jih je naučil še enega izmed zakonov 
življenja: V življenju se je za svoje cilje 
treba potruditi. Nemški otroci so za zajce 
spletali tudi gnezda iz slame, sena, rastlin 
in drugih naravnih materialov, jim prip-
ravljali vrtičke ali celo hišice, pokrite z 
mahom, v veri, da bo zajec prav tam pus-Zaradi izjemne ljubkosti je motiv zajčka še vedno zelo priljubljen. Foto: Andrej Tarfila
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Tokratni delni Sončev mrk je bil viden 
nad večjim delom Evrope, na Kanarskih 
otokih, severu Afrike, Bližnjem vzhodu in 
v osrednji Aziji, popolni pa le s Ferskih 
otokov in z norveškega otočja Svalbard. 
V Sloveniji je bil videti kot delni Sončev 
mrk. Začel se je ob 9.32, največ Sonca 
(68 % premera Sonca oz. 60 % njegove 
površine) je Luna zakrila ob 10.40. Ko-
nec mrka je bil ob 11.52. 

Najprej se dotaknimo pravilnega poime-
novanja: zmotno je namreč imenovanje 
sončni mrk, pravilno je Sončev mrk, kot 
pravimo Lunin mrk in ne lunski mrk. Pri-
devnik je namreč svojilni in ne vrstni. 

NASTANEK SONČEVEGA MRKA
Sónčev mŕk nastane, kadar se Sonce, 
Luna in Zemlja navidezno poravnajo 

til svoja jajca. Na zajca otroci z velikim 
pričakovanjem na nemškem področju ča-
kajo še danes.
Seveda pa je velikonočni zajec svoja jajca 
želel odvreči tudi drugje, ne le v Evropi. 
Tako je potoval čez lužo, v obljubljeno 
deželo Ameriko. Leta 1680 so tako nem-
ški izseljenci zajčjo tradicijo skrivanja 
jajc najprej uvedli v Pensilvaniji. Pa tudi 

angleški priseljenci velikonočnega zajca 
niso pustili samega doma. In iz Easter 
hare (hare – divji zajec) smo dobili Easter 
bunny. No, tega pa vsi dobro poznate, saj 
se je zaradi svoje izjemne plodnosti razši-
ril po vsem svetu v najrazličnejših oblikah 
– čokoladni, piškotni, plišasti, penasti, 
glasni ali tihi izvedbi. 
Morda na Slovenskem nimamo tradicije 

zajca, ki skriva pirhe, smo pa pridih veli-
konočnega zajca obudili s tem, ko si na ve-
likonočni ponedeljek izmenjujemo pirhe. 

Katarina Bertoncelj

Vir: Damjan Ovsec: Praznovanje pomladi in 
velike noči na Slovenskem, Založba Modrijan 
2010.

SONČEV MRK – ČAS SPREMEMB
Letošnji prvi pomladni dan nam je prinesel tudi delni Sončev mrk. Res da ni 
tako spektakularen kot popolni, vendar je bilo kljub temu veliko število oči 
dopoldne uprtih v nebo.

Spektakularna predstava na nebu. Foto: Andrej Tarfila

na premico, Luna pa je med Zemljo in 
Soncem. Gledano z Zemlje je Luna pred 
Soncem in tako zastira svetlobo s Sonca. 
Pojavi se lahko le ob mlaju ali prazni luni, 
vendar samo občasno, ker je tir Lune 
nagnjen glede na Zemljino orbito, tako 
da se položaj Lune večinoma ne ujame v 
točno premico. 
Sončevi mrki so eni izmed najbolj spek-
takularnih nebesnih pojavov. Vsako leto 
je z Zemlje vidnih od dva do celo pet 
sončevih mrkov, ki so v večini vidni iz ne-
poseljenih območij. Vsak mrk je povezan 
tudi z Luninim mrkom, ki se zgodi nekaj 
mesecev (tudi tednov) prej ali pa kasne-
je. Del Zemljine površine zaide v senco, 
kadar Luna Sončevi svetlobi zapre pot do 
Zemlje. Okoli 25 do 30 odstotkov mrkov 
je popolnih; takrat Luna za opazovalce na 
ožjem območju, imenovanem območje po-

polnega mrka, za nekaj minut popolnoma 
zastre Sonce. Nastane tema, pojavijo se 
zvezde in nebo je videti kot ponoči. Med 
kratkimi trenutki popolnega mrka lahko 
opazujemo Sončevo korono: njegovo red-
ko, zelo segreto zunanjo atmosfero. Poleg 
tega območja je širše območje, na katerem 
opazovalci vidijo le delno zakrit Sončev 
obris. Okoli 35 odstotkov mrkov je samo 
delnih. Mrki pa so lahko tudi kolobarjasti 
oz. obročasti, pojavijo se takrat, kadar je 
Luna tako daleč od Zemlje, da ne prekrije 
vsega Sonca. Ob vrhuncu takega mrka je 
temna Lunina obla obdana z ozkim obro-
čem svetlobe. Izjema pa je hibridni Son-
čev mrk, tu gre za popolni in kolobarjasti 
Sončev mrk hkrati. Z dela Zemlje namreč 
lahko opazujemo popolni, z drugega dela 
pa kolobarjasti Sončev mrk.

SKOK V ZGODOVINO
Najstarejši zapis o opazovanju Sončeve-
ga mrka najdemo v kitajskem besedilu 
Šu Čing. Gre za mrk 22. oktobra 2137 
pr. n. št., to je 1400 let pred opazovanji 
katerega koli drugega naroda. V zvezi s 
tem mrkom je znana zgodba o dvornih 
astronomih Hiju in Hoju, ki sta bila pre-
dana pijači in nista skrbela za koledar, 
kar je bila sicer njuna dolžnost. Tako so 
se pomešali letni časi, in ko sta pozabila 
napovedati še Sončev mrk, ju je to stalo 
glave. Kitajci so namreč  tesno povezo-
vali dogodke na Zemlji in nebu, in če je 
šlo kaj narobe, so za to krivili vladarja. 
Zato je razumljiv takratni vladarjev ukaz 
o opazovanju Sončevih mrkov: če nasto-
pi prezgodaj, je treba astronome pobiti, 
če prepozno, ravno tako. Ni znano, da 
bi kasneje še kak astronom doživel uso-
do Hija in Hoja, pa tudi vladarji pred 
ljudstvom ne prevzemajo več take odgo-
vornosti. S pojavom Sončevih mrkov so 
se skozi zgodovino ukvarjale mnoge civi-
lizacije, vsekakor pa je dragocen pripo-
moček pri natančni dataciji zgodovinskih 

dogodkov. V času starih južnoameriških 
kultur je bil Sončev mrk posebno po-
memben, saj je ljudstvom, kot so Maji 
in Azteki, predstavljal smrt boga sonca.  
Zato ni naključje, da so v preteklosti 
Sončev in Lunin mrk imeli za mistična 
pojava, dogodki, ki so ju spremljali, pa so 
dobili usoden predznak.

VPLIVI MRKA 
Med mrkom se aktivira zemeljsko magne-
tno polje, zaradi česar ljudje postanemo 
bolj nemirni in nepravilno ocenjujemo 
okoliščine. Zato v obdobju mrka astrolo-
gi odsvetujejo sprejemanje pomembnih 
odločitev. Posledice mrka se lahko čutijo 
še nekaj let. Včasih so verjeli, da vpliv 
Luninega mrka traja toliko mesecev, ko-
likor minut je trajal mrk. V primeru Son-
čevega mrka pa se minute spremenijo v 

leta. Vpliv Sončevega mrka se začenja ču-
titi že teden dni pred začetkom pojava in 
se konča po treh dneh. Lunin mrk pa na 
nas širi svoj vpliv štiri dni pred pojavom, 
konča pa se dva dneva po mrku. Vpliv je 
pred mrkom močnejši, po pojavu pa vse 
bolj slabi. Da bi ta čas preživeli čim mir-
neje, je koristno, da takrat ne jemo hrane 
živalskega izvora, oreškov in semen. Pri-
poročljivo je, da teden dni pred mrkom 
preživimo v mirnem ozračju, da zberemo 
in strnemo misli o svojem življenju. Naši 
predniki so se na mrk zelo dobro pripra-
vili, saj so verjeli, da lahko v tem obdobju 
spremenimo svojo usodo. 

VARNO OPAZOVANJE
Sonce je daleč najsvetlejše nebesno telo. 
Tako je svetlo, da ne smemo gledati nepos-
redno vanj, saj si lahko trajno poškoduje-

mo vid. Prav zaradi tega lahko v vseh dob-
rih astronomskih knjigah preberemo, da je 
''… edini popolnoma nenevaren način opa-
zovanja tak, da Sonce z daljnogledom pro-
jiciramo na zaslon za okularjem.'' Danes 
se je temu povsem varnemu opazovanju 
pridružilo še opazovanje s folijo mylar in 
varilskimi stekli. Ker bo naslednji popolni 
Sončev mrk na ozemlju Slovenije viden 3. 
septembra 2081, ko bosta v temi tudi sre-
dnja Evropa ter del Bližnjega vzhoda, mis-
lim, da je časa za pripravo potrebnih pri-
pomočkov več kot dovolj. Delnih Sončevih 
mrkov bo vmes še kar nekaj, za tolažbo pa 
lahko 28. septembra opazujete popolni 
Lunin mrk, ki tudi ponuja svoje čare.

Nina Drol

Vir: astronomska revija Spika 

V kolikor bi želeli kupovati kvalitetne 
prehrambene izdelke lokalnega izvora in 
tradicionalne izdelke domače in umetno-
stne obrti na stojnicah in ob tem spoznati 
ponudnike, njihov način dela, poklepetati 
z ostalimi mimoidočimi in tako preživeti 
zanimivo sobotno dopoldne v Železnikih, 
vas vabimo na Tržnice kmetijskih pridel-
kov in izdelkov. 

Tržnice se sicer organizirajo na območju 
vseh 4 občin na Škofjeloškem, v Železni-
kih potekajo vsako drugo soboto v mesecu, 
od marca do decembra, od 8.00 - 12.00 
ure pri BC Mercator na Kresu. 

Na tržnicah boste lahko izbirali med iz-
delki blagovne znamke Dedek Jaka in 
Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofje-
loških hribov, medom z oznako Sloven-
ski med, med nagrajenimi izdelki iz oce-
njevanja Dobrote iz slovenskih kmetij na 
Ptuju, občasno med ekološkimi pridelki 
in izdelki ter drugimi visokokavostni-
mi izdelki gostov iz drugih območij. V 
Železnikih bodo tako na voljo kruh iz 
krušne peči in ostali pekovski izdelki, 
zeliščni čaji, sivkini mošnjički ter deko-

KORISTNE INFORMACIJE

V MARCU PONOVNO TRŽNICE KMETIJSKIH PRIDELKOV 
IN IZDELKOV PRI MERCATORJU V ŽELEZNIKIH

rativni izdelki iz drevesnih korenin ter 
dražgoški kruhki, od junija dalje tudi 
Slovenski med. 

Tržnico bi želeli popestriti s predstavitvi-
jo različnih društev, organizacij, posame-
znikov, z glasbo in prikazi kmečkih opra-
vil, zato vabimo vse, ki bi želeli sodelovati 
in na ta način prispevati k utripu središča 
Železnikov, da se obrnete na Razvojno 
agencijo Soro (kontakti spodaj).  

Vabljeni seveda tudi vsi tisti, ki bi želeli 
svoje izdelke prodajati na stojnicah ter vsi 
kupci, ki prisegate na lokalno ponudbo 
kvalitetne, bolj zdrave hrane in cenite iz-
delke spretnih rokodelcev. 

Kristina Miklavčič Foto: Tomaž Bradeško

Več informacij:
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,

tel. št. 04/ 50 60 225, e- mail: kristina.miklavcic@ra-sora.si
ter spletne strani www.ra-sora.si in http://babicadedek.ra-sora.si. 
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Obveščamo vas, da tudi v letu 2015 Pinesta, d. o. o., (Savska 
cesta 34, 4000 Kranj), organizira letovanje za otroke v gorenj-
skem letovišču ''PINESTA'' NOVIGRAD. Že aprila začenjamo 
z vpisovanjem otrok! Starši ste lepo vabljeni, da svoje otroke vpi-
šete preko otrokovega pediatra in napotnico/prijavnico oddate 
na CSD Škofja Loka, kjer bodo zbrali vse prijave.

Kolonije oziroma zdravstvene kolonije imajo dolgoletno tradici-
jo letovanj za vse gorenjske otroke. Otroci v času letovanja skle-
pajo nova prijateljstva, se naužijejo morja in predvsem uživajo 
v vseh športnih, kulturnih in ustvarjalnih delavnicah ter v med-
sebojnem druženju. Na otroke ves čas pazijo njihovi vzgojitelji, 
zdravnik in medicinska sestra, ki sta ves čas prisotna v letovišču. 
Zato se letovanje še posebej priporoča vsem otrokom, ki imajo 
pogostejše prehlade in težave z dihali (astma itd). Za več infor-
macij si oglejte spletno stran www.pinesta.com, se obrnite na 
elektronski naslov info@pinesta.com ali na telefonsko številko 
04/20 13 750 – Mateja.

Mateja K.

KORISTNE INFORMACIJE KORISTNE INFORMACIJE

Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Škofja Loka bosta tudi letos v drugi polovici maja ob finančni 
pomoči občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in 
Žiri izvedli Teden obrti in podjetništva na Loškem.

S številnimi dogodki želijo podjetnikom, obrtnikom in obrtnim 
dejavnostim na Škofjeloškem povečati razpoznavnost in jim dati 
priznanje za njihovo prizadevnost, delo ter rezultate, ki jih ob 
tem dosegajo. V okviru dogodkov, ki jih pripravljajo, še posebej 
vabijo na:

• TOP dogodek z Anjo Križnik Tomažin ''Kako komunicirati z 
ljudmi z drugega planeta?'',

• brezplačno svetovanje za podjetnike začetnike z aktualno vse-
bino,

• razstavo izdelkov Šolskega centra Škofja Loka,
• fotografsko razstavo obrtnikov o obrtnih poklicih ter
• podjetniško tržnico s predstavitvijo lokalnih podjetnikov in 

obrtnih poklicev.

Podrobnejši program dogodkov vam bo v maju na voljo na sple-
tnih straneh Razvojne agencije Sora d.o.o. www.ra-sora.si in Ob-
močne obrtno - podjetniške zbornice Škofja Loka www.ooz-sko-
fjaloka.si.

Povabilo k sodelovanju na podjetniški tržnici

Vsa podjetja, ki se želite predstaviti na Podjetniški tržnici, ste 
vabljena, da se za dodatne informacije obrnete na Območno obr-
tno-podjetniško zbornico Škofja Loka na tel. št. 04 50 60 200 ali 
ooz.sk.loka@siol.net.

Visoka kakovost izdelkov in dobre senzorične lastnosti po-
membno vplivajo na prodajne odločitve proizvajalcev, vsekakor 
pa so ključne pri odločitvi potrošnikov za nakup izdelkov.  

Verjamemo, da si proizvajalci oz. ponudniki domačih izdelkov 
prizadevate doseči čim boljšo kakovost vaših izdelkov, da veliko 
pozornost namenjate izboru surovin in tehnološkim postopkom. 
Prepričani smo, da vam mnenje ocenjevalne komisije o senzorič-
nih lastnostih vašega izdelka (videz, okus, vonj, barva, struktura, 
bistrost …), njena priporočila, kaj lahko še popravite pri sami 
tehnologiji in kje delate napake, lahko bistveno pomagajo pri 
vašem nadaljnjem delu in razvoju izdelkov znotraj predelovalne 
dejavnosti. 
Svoje izdelke ste sicer že imeli možnost posredovati na ocenje-
vanje Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, v kolikor pa ste to 
zamudili ali pa vaš izdelek ni ustrezal kriterijem tega ocenje-
vanja, lahko izdelke posredujete tudi na senzorični ocenjeva-
nji na Biotehniško fakulteto v Ljubljani in Biotehniški center 
Naklo. 
Na Biotehniški fakulteti se ocenjujejo alkoholne pijače ter drugi 
sadni in zelenjavni izdelki, na Biotehniškem centru v Naklem 
pa pekovski, mlečni in mesni izdelki. Izdelke za ocenjevanje na 

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM
TUDI LETOS V ČASU OD 18. DO 23. MAJA

ranja motivacija vplivajo na naše vedenje in vedenje 
drugih. Kako prepoznavati in razumeti ljudi, ki razmi-
šljajo drugače kot mi, ki reagirajo in čutijo drugače kot 
mi, ki imajo drugačen sistem vrednot, ki jih motivira, 
drugačne vrline in prioritete, cilje ter smeri. Kako to-
rej razumeti ljudi, ki so za nas enostavno z drugega 
planeta.

Predavateljica: 
Anja Križnik Tomažin, certificirana trenerka in coach

Svoje bogato znanje in izkušnje o nastopanju ter komuni-
ciranju je nabirala v svoji štirinajstletni karieri televizijske 
voditeljice, moderatorke in dolgoletne predavateljice. Z 
agencijo za odnose z javnostmi Propiar že več kot sedem 
let poučuje vodilne managerje in managerke ter politike 
pri izpopolnjevanju njihovega nastopa in komunikacije. 
Predava tudi kot gostujoča predavateljica na različnih šo-
lah, seminarjih, srečanjih ter fakultetah.

Dodatne informacije in prijave:
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujejo do četrtka, 
14. maja 2015 oz. do zasedbe prostih mest na tel. št. 04 
50 60 220 ali e-mail: info@ra-sora.si. Na istih kontaktih 
so možne tudi dodatne informacije.

Dogodek je finančno podprt s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas-

-Poljane, Železniki in Žiri.

NAJAVA DELAVNICE: ''OSNOVE POSLOVNIH
FINANC ZA NEFINANČNIKE''

Razvojna agencija Sora bo 22 . aprila 2015, od 13.00 
– 16.15  ure, v sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka organizirala delavnico z 
naslovom ''Osnove poslovnih financ za nefinančnike''. 

Delavnico bo izvedel dr. Branko Mayer.

Podrobnejša vsebina delavnice bo objavljena v začetku 
meseca aprila na spletni strani Razvojne agencije Sora 
www.ra-sora.si. Za vse dodatne informacije in prijave se 
lahko obrnete na Razvojno agencijo Sora, na tel. št. 04 50 
60 220, ali pišete na e-mail info@ra-sora.si  

Delavnica je finančno podprta s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas-

-Poljane, Železniki in Žiri.

SENZORIČNA OCENJEVANJA PEKOVSKIH, MLEČNIH IN
MESNIH IZDELKOV TER IZDELKOV IZ SADJA IN ZELENJAVE

Biotehniški fakulteti zbiramo do 20. 4. 2015, za ocenjevanje na 
Biotehniškem centru Naklo pa do 22. 4. 2015. 

Po izvedenih ocenjevanjih pa bo Razvojna agencija Sora obja-
vila tudi javno povabilo za vključitev novih ponudnikov in novih 
izdelkov v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov. Priznanje na senzoričnem ocenje-
vanju je namreč tudi pogoj za vključitev v znamki. 

Vabljeni torej vsi, ki bi želeli preveriti kakovost svojih izdelkov, 
da nam posredujete te izdelke, povabilo pa velja tudi tistim, ki bi 
želeli svoje izdelke promovirati in tržiti znotraj blagovnih znamk 
Dedek Jaka in Babica Jerca, da se odzovete javnemu povabilu. 

Kristina Miklavčič  

Dodatne informacije:
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka

tel. št. 04/ 50 60 225
e- mail: kristina.miklavcic@ra-sora.si

OTROCI, GREMO NA MORJE!

Foto: osebni arhiv

BREZPLAČNO PREDAVANJE
''KAKO KOMUNICIRATI Z LJUDMI Z DRU-
GEGA PLANETA'' Z ANJO KRIŽNIK TOMA-
ŽIN 

Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka v Tednu obrti in podjetništva orga-
nizirata brezplačno predavanje z naslovom ''Kako komu-
nicirati z ljudmi z drugega planeta''. Predavanje bo pote-
kalo v torek, 19. maja 2015, ob 17.00 uri, v Sokolskem 
domu na Mestnem trgu 16 - 17 v Škofji Loki.

Vsebina predavanja:
Na predavanju boste govorili o tem, kako smo si ljud-
je različni in kako se ravno zaradi te različnosti lahko 
nadgrajujemo, spodbujamo ter se učimo drug od dru-
gega. Kako naše vedenje, naša prepričanja in naša not-

Pomembna informacija za starše je, da leto-
vanje otrokom že dolga leta sofinancira tudi 
Občina Železniki (poleg ZZZS), s katero zelo 
dobro sodelujemo, zato letovanje toplo pri-
poročamo!
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datum ura naslov prireditve organizator informacije kraj prireditve

10. 4.  18.00

Gostujoča razstava Gornjesavskega 
muzeja Jesenice:
GOZDOVI KRANJSKE
INDUSTRIJSKE DRUŽBE

Muzej Železniki 04 51 47 356
Galerija Muzeja 
Železniki

11. 4.  17.00
TRŽNICA KMETIJSKIH
IZDELKOV IN PRIDELKOV 

Razvojna
agencija Sora

www.ra-sora.si Pred BC Mercator

11. 4.  20.00
Veseloigra v treh dejanjih
dr. Josip Štolba: STARI GREHI   

KUD France Koblar
blaz.vrhunc@siol.net
041 545 406

Sveti Lenart
nad Lušo

12. 4.  16.00
Veseloigra v treh dejanjih
dr. Josip Štolba: STARI GREHI 

KUD France Koblar
blaz.vrhunc@siol.net
041 545 406

Martinj Vrh

15. 4.  17.00
Ura pravljic:
PIKA, PIKA, PISKERČEK

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja 

04 511 25 00 
Mala dvorana 
Zadružnega
doma Češnjica

18. 4. 9.00
FOTOORENTACIJA OB
DNEVU TABORNIKOV IN
DNEVU ZEMLJE 

Taborniki
Rod zelene sreče

051 651 650
(Luka Galjot)

Pred Športno
dvorano Dašnica

18. 4. 20.00
Veseloigra v treh dejanjih
dr. Josip Štolba: STARI GREHI 

KUD France Koblar
blaz.vrhunc@siol.net
041 545 406

Dražgoše

19. 4. 17.00
Veseloigra v treh dejanjih
dr. Josip Štolba: STARI GREHI 

KUD France Koblar
blaz.vrhunc@siol.net
041 545 406

Sorica

24. 4. do
29. 5. 

LIGA SELŠKE DOLINE
V MALEM NOGOMETU

Športno društvo Selca
brane.bertoncelj@alples.si
031 613 272 (Brane)

Športni park
Rovn Selca 

30. 4. 21.00 KRESOVANJE
Klub študentov
Selške doline

tolar.tanja@gmail.com
Športni park
Rovn Selca

8. 5. 18.00
Razstava Antonov vrtec - 20 let:         
OD JESENI DO POMLADI 

Muzej Železniki,
Antonov vrtec

04 51 47 356
Galerija Muzeja 
Železniki

8. 5. 20.00
Kratka igra na prostem
"1, 10, 100 - KJE JE MEJA?"

KTD Dražgoše
031 536 154 
www.drazgose.si

Dražgoše -
gledališče
Za plotom

9. 5. 
7.00

-14.00

25. SREČANJE UDELEŽENCEV 
REKREATIVNE AKCIJE
"PRIJATELJI RATITOVCA"

PD za Selško dolino 
Železniki

www.pd-zelezniki.com
Krekova koča
na Ratitovcu

9. 5. 20.00
Kratka igra na prostem
"1, 10, 100 - KJE JE MEJA?" 

KTD Dražgoše
031 536 154 
www.drazgose.si

Dražgoše -
gledališče
Za plotom

17. 5.
9.00

-13.00
DAN MUZEJEV - brezplačen ogled 
muzejskih zbirk v Muzeju Železniki

Muzej Železniki,
Javni zavod Ratitovec

04 51 47 356 Muzej Železniki

17. 5. 11.15
DAN MUZEJEV - Teden kulture                     
Veseloigra: KJE JE MEJA

MD Železniki,
KTD Dražgoše

04 51 47 356
Na trgu pred 
plavžem

22. 5. ZELEFEST: Mambo Kings KTD Zali Log ktd.zalilog@gmail.com 
Športno igrišče 
Zali Log

23. 5. 18.00 ZELEFEST: Živ žav KTD Zali Log ktd.zalilog@gmail.com 
Športno igrišče 
Zali Log 

23. 5. 20.00 ZELEFEST: Ansambel Svetlin KTD Zali Log ktd.zalilog@gmail.com 
Športno igrišče 
Zali Log

24. 5. 6.00
POHOD GREMO GOR - DOL
NA SV. MIKLAVŽ

TD Selca www.selca.si
Krožni pohod po 
okoliških hribih

24. 5. 10.30
POHOD GREMO GOR
NA SV. MIKLAVŽ

TD Selca www.selca.si Start v Selcih

datum ura naslov prireditve organizator informacije kraj prireditve

24. 5. 17.00 ZELEFEST: Klape Mali Grad KTD Zali Log ktd.zalilog@gmail.com 
Športno igrišče 
Zali Log 

23. 5. 6.00
6. POHOD PO OBHODNICI 
RATITOVCA

PD za Selško
dolino Železniki

www.pd-zelezniki.com
Soriška planina - 
Ratitovec

31. 5. ZADNJI MAJ
Turistično
društvo Davča

041 350 240
(Alojzij Jelenc)

Davča 

31. 5.
Veseloigra v treh dejanjih
dr. Josip Štolba: STARI GREHI 

KUD France Koblar
blaz.vrhunc@siol.net
041 545 406

Davča

5. 6. do
27. 9.

18.00
-20.00

DIVJA LIGA V NOGOMETU
NA TRAVNATEM IGRIŠČU

Športno društvo Selca
031 613 272
brane.bertoncelj@alples.si

Športni park
Rovn Selca 

7. 6. 10.15 20. TEK NA RATITOVEC
Atletsko društvo 
Železniki

041 747 536
(Brane Čenčič)

Železniki -
Ratitovec

13. 6. 18.00 RAZSTAVA FOTOGRAFIJ
Muzejsko društvo 
Železniki

04 51 47 356
Galerija Muzeja 
Železniki

14. 6. 13.00

VELIKA KONJENIŠKA
PRIREDITEV V DOLENJI VASI 
- SPRETNOSTNO JAHANJE, 
ALKA, ŠTAFETA, BARREL IN 
ANSAMBEL DOR MA CAJT

Konjeniški klub
Ratitovec

kkratitovec@gmail.com Dolenja vas

19. 6. do
21. 6.

10. PRAZNIK SLOFUTSALA
DOBRODELNI MALO-
NOGOMETNI TURNIR 

Športno društvo Selca
brane.bertoncelj@alples.si 
031 613 272 (Brane)

Športni park
Rovn Selca

20. 6.
ŠPORTNO SREČANJE PODJETIJ
SELŠKE DOLINE

Športno društvo Selca
brane.bertoncelj@alples.si 
031 613 272 (Brane)

Športni park
Rovn Selca

20. 6.
19.00
-23.00

NOČ MUZEJEV - brezplačen ogled 
muzejskih zbirk v Muzeju železniki

Muzej Železniki,
Javni zavod Ratitovec

04 51 47 356 Muzej Železniki

20. 6.
19.00
-23.00

NOČ MUZEJEV -
ogled razstave fotografij

Muzejsko društvo 
Železniki

04 51 47 356
Galerija Muzeja 
Železniki

20. 6. 20.00
NOČ MUZEJEV -
Harmonikarski orkester Železniki

MD Železniki,
Javni zavod Ratitovec

04 51 47 356
Dvorišče Muzeja 
Železniki

20. 6. 
21.00
-23.00

NOČ MUZEJEV - ogled novega
dokumentarnega filma
Kuhanje zdravilnega smovnaka
pod Blegošem

MD Železniki,
Javni zavod Ratitovec

04 51 47 356
Dvorišče Muzeja 
Železniki

25. 6. 
6.00

-14.00

24. TRADICIONALNI POHOD
NA RATITOVEC NA DAN
DRŽAVNOSTI

ŠD Zali Log
041 570 680
(Janez Habjan)

Zali Log - Groblje 
- Ratitovec

26. 6. 10.00
61. PLANINSKA ZABAVA
"RATITOVEC RAJA"

PD za Selško
dolino Železniki

www.pd-zelezniki.com
Krekova koča
na Ratitovcu

KOLEDAR DOGODKOV

Zbrala: Nataša Habjan, turistični informator, Javni zavod Ratitovec
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KORISTNE INFORMACIJE FOTOREPORTAŽA

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015

Fotoreportaža: Andrej Tarfila 

Nekaj utrinkov igralskih skupin iz območja občine Železniki.



60

Foto: Anton Sedej

SKRITI KOTIČEK

OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228 Železniki 
Telefon N.C.: 04/500-00-00
Telefaks: 04/500-00-20
E-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si
Spletno mesto: www.zelezniki.si

Uradne ure
ponedeljek 7.30 – 15.00 
torek 7.30 – 15.00 
sreda 7.30 – 17.00 
četrtek ni uradnih ur 
petek 7.30 – 13.00 
(malica 10.00 – 10.30) 

V rubriki, kjer predstavljamo kotičke, ki jih skriva naša 
občina, smo v prejšnji številki glasila objavili del nase-
lja Na plavžu. Pravilen odgovor je poslala Pavla Bernik 
iz Dašnice, ki je zapisala: ''Fotograf je v objektiv ujel 
'Gorenj konc', to je, če se peljemo iz Železnikov v Sorico, 
gornji konec mesta Železniki, del naselja Na plavžu, tik 
pred samim plavžem. Hiše, ki so zajete na fotografiji so:
Leva stran: Hafnerjeva hiša, Bargeljnova hiša, Podnivč-
kova hiša, Merova hiša, v zadnji, Kucovi hiši, ki je naj-
bolj osvetljena na fotografiji, se nahaja Lovski dom.
Desna stran: Polonovcova hiša, Dionizijeva hiša, Lenco-
va hiša, Merova hiša, Šimencova hiša (na fotografiji ni 
vidna, ker je prenizka) in Poverbna hiša.'' 

Pravilno je odgovoril tudi Karel Štibelj iz Golice. 
Nagrajencema iskrene čestitke! Pavla prejme vstopni-
co za brezplačen vstop v Plavalni bazen Železniki, Ka-
rel pa kavico in kepico sladoleda na prenovljeni terasi 
bifeja bazena. Nagrade tudi tokrat poklanja Javni za-
vod Ratitovec. Bone bodo nagrajenci prejeli po pošti. 

Vaše odgovore že čaka nov skriti kotiček na fotografi-
ji. Pišite nam na enega izmed naslovov, ki so navede-
ni na tretji strani glasila, veseli bomo vašega odziva. 
Nagrajen bo odgovor z najboljšo obrazložitvijo po 
mnenju uredništva. Nikar ne pozabite pripisati svojih 
podatkov, da vam v primeru izbora lahko pošljemo 
nagrado.

Del naselja Na plavžu. Foto: Andrej Tarfila

Foto: Andrej Tarfila


